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-1استادیار گروه نفرولوژی.

چکیده

-2دانشیار گروه نفرولوژی.

کرامپهای عضالنی در 03تا  03درصد بیماران مبتال به بیماری مرحلۀ پایانی کلیه در
طی همودیالیز اتفاق افتاده و اغلب باعث خاتمۀ زود هنگام همودیالیز شده و بنابراین
یک علت قابل توجه دیالیز ناکافی در این بیماران میباشند .آنها معموالً عضالت اندام
تحتانی را درگیر مینمایند اما عضالت دیگر شامل :دستها ،بازوها ،و شکم نیز ممکن
است درگیر شوند .اگرچه علت دقیق کرامپها در طی همودیالیز ناشناخته میباشد ،با
این وجود تغییر در اسمواللیتی پالسما ،کاهش حجم مایع خارج سلولی ،هیپوکسی
بافتی ،هیپومنیزیمی و کمبود کارنیتین مؤثر دانسته شده است.
درمان کرامپهای مرتبط با دیالیز رسیدن به دو هدف میباشد که شامل پیشگیری و
یا حداقل کاهش دادن تعداد کرامپها و درمان عالئم آن هنگام بروز است .کمتر
نمودن افزایش وزن بین دیالیزها ،افزایش دادن زمان دیالیز برای کمتر شدن میزان
اولترافیلتراسیون ،پیشگیری از هیپوتانسیون مرتبط با دیالیز ،استفاده از مایع دیالیز با
غلظت باالی سدیم ،تجویز مکمل کارنیتین و تجویز گاباپنتین ممکن است که از
حمالت کرامپهای عضالنی پیشگیری نموده و یا الاقل تعداد حمالت را کاهش
دهند.
برای بهبود عالئم ،تجویز سالینهیپرتونیک و یا دکستروز  03درصد به یک اندازه
مؤثر میباشند .با این وجود ممکن است که دکستروز  03درصد در بیماران
همودیالیزی غیر دیابتی اقدام مناسبتری باشد.

-0استاد گروه نفرولوژی.
-4سوپروایزر بالینی.

1و2و-0مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه،
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اهواز ،ایران.
-4بیمارستان فریده بهبهانی ،دانشکده
علوم پزشکی بهبهان ،بهبهان ،ایران
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مقدمه
بیماری مرحلۀ پایانی کلیه ( )ESRDیکی از

در رابطه با کرامپهای ناشی از همودیالیز نیز

بیماریهای مهم و تهدید کنندۀ حیات بوده که بیمار را

مطالعات متعددی صورت گرفته و اظهار شده است که

نیازمند دریافت درمان جایگزینی کلیه (دیالیز و یا پیوند)

علت این کرامپها یک و یا بیش از یکی از موارد ذیل

مینماید .با توجه به محدودیتهایی که در انجام پیوند

است که شامل :کاهش حجم پالسما ،هیپوناترمی،

کلیه وجود دارد ،بسیاری از بیماران مبتال به  ESRDبرای

هیپوکسی بافتی ،هیپومنیزیمی ،کمبود کارنیتین و افزایش

ادامۀ حیات خود نیازمند دیالیز میباشند ( .)6-1همودیالیز

سطح سرمی لیپتین میباشد ( .)19 ،17 ،10به نظر میرسد

شایعترین نوع دیالیز استفاده شده در بسیاری از کشورها

که از میان عوامل فوقالذکر ،کاهش حجم پالسما و

بوده و در ایران بیش از  93درصد بیماران دیالیزی روی

هیپوناترمی به تنهایی و یا به همراه هم بیشترین تأثیر را در

درمان با همودیالیز هستند (.)14-7

ایجاد کرامپ در بیماران همودیالیزی داشته باشند ،چرا که

کرامپهای عضالنی یکی از عوارض شایع درمان

دیده شده است که میزان بروز کرامپ در تکنیکهایی از

با همودیالیز بوده که در  03تا  03درصد بیماران اتفاق

همودیالیز مثل مودلینگ سدیم که هیپوناترمی و کاهش

میافتد .این کرامپها که اغلب بسیار دردناک هستند،

حجم کمتر بروز مینماید ،کاهش مییابد( .)12 ،11در

بیشتر در ساعتهای پایانی همودیالیز اتفاق افتاده و باعث

روش مودلینگ سدیم ابتدا سدیم مایع دیالیز در حد 155

خاتمۀ زود هنگام همودیالیز میشوند و از اینرو یکی از

 meq/litقرار داده شده و به تدریج تا انتهای همودیالیز

علل عمدۀ عدم کفایت همودیالیز نیز میباشند .کرامپ-

به  140 meq/litکاهش داده میشود .در این روش

های عضالنی بیشتر در عضالت اندام تحتانی اتفاق افتاده

میزان بروز هیپوناترمی و هیپوتانسیون در حین همودیالیز

اما گاهی اوقات عضالت دستها ،بازوها و شکم نیز ممکن

کمتر بوده و حمالت کرامپ عضالنی کاهش مییابد

است درگیر شوند (.)16 ،10

(.)24-19

با توجه به شیوع نسبتاً باالی کرامپهای عضالنی

درمان

در بیماران همودیالیزی و با توجه به تأثیری که در کیفیت

هدف از درمان کرامپهای عضالنی حین

زندگی این بیماران داشته و باعث دردناکتر شدن زندگی

همودیالیز ،کاهش میزان بروز حمالت آن از یکطرف و

این افراد میشود ،تصمیم گرفتیم که در این مطالعه

درمان عالئم آن هنگام بروز میباشد.

مروری به بررسی پاتوفیزیولوژی و درمان این بیماری

اقداماتی که میتواند باعث کاهش حمالت کرامپ

داشته باشیم.

شود شامل کم نمودن میزان افزایش وزن بین روزهای

پاتوفیزيولوژی

همودیالیز ،پیشگیری از هیپوتانسیون و هیپوناترمی حین

کرامپ یک انقباض طول کشیده شده و غیر ارادی
عضله است که در عضالتی اتفاق میافتد که به طور

همودیالیز ،استفاده از مایع دیالیز با غلظت باالی سدیم،
تجویز کارنیتن ،کینین ،گاباپنتین و ...میباشد (.)26-21

ارادی منقبض میگردند و در مواقعی اتفاق میافتد که

در صورتی که بیمار بتواند با کم نمودن مصرف

عضله در کوتاهترین وضعیت خود میباشد .معموالً

آب و نمک در بین همودیالیزها ،مانع از افزایش زیاد وزن

کرامپها در افراد نرمال در طی استراحت و در هنگام

خود شود ،نیاز به گرفتن مایع از بیمار در حین همودیالیز

شب بروز نموده و بر اساس بررسیهای انجام شده،

کاهش یافته و در نتیجه احتمال بروز کاهش حجم و

احتماالً منشاء آن نورونی و نه عضالنی است (.)17

هیپواسمواللیتی و در نهایت کرامپ عضالنی کاهش می-
یابد .همچنین هر اقدام دیگری که بتواند از ایجاد
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سیف اهلل بالدی موسوی و همکاران

هیپوتانسیون حین همودیالیز جلوگیری نماید ،میتواند

نتیجهگیری در رابطه با اینکه آیا تجویز کارنیتین در این

باعث کاهش حمالت کرامپ در حین همودیالیز شود .که

بیماران مفید میباشد ،مشکل است (.)00 ،04

بهعنوان مثال میتوان از تکنیک سدیم مودلینیگ که
توضیح داده شد نام برد ( .)24-23همچنین انفوزیون

بعضی از صاحبنظران توصیه نمودهاند که در موارد
ذیل از کارنیتین استفاده شود:

نمودن سالینهیپرتونیک ،مانیتول و یا دکستروز نیز ممکن

-1در بیماران دیالیزی که هیپوتانسیونهای عالمت-

است در پیشگیری از هیپوتانسیون حین همودیالیز و در

دار و راجعه در حین همودیالیز داشته و به درمانهای

نهایت کرامپ مؤثر باشند (.)10

معمول پاسخ نمیدهند.

یکی از اقداماتی که ممکن است در پیشگیری از

-2بیماران دیالیزی مبتال به ضعف عضالنی و

بروز کرامپ حین همودیالیز مؤثر باشد ،استفاده از مایع

کاهش وزن و شواهد بیوشیمیایی وجد التهاب در بدن

دیالیز با غلظت باالی سدیم در تمام دورۀ همودیالیز و یا

مثل افزایش سطح  CRPکه به درمانهای استاندارد پاسخ

مصرف نمک خوراکی در حین همودیالیز است .با این

نمیدهند.

وجود دیده شده است که این اقدام میتواند باعث افزایش
بروز تشنگی بیمار بعد از همودیالیز و در نتیجه افزایش

-0بیماران دیالیزی مبتال به کاردیومیوپاتی که به
درمان استاندارد پاسخ نمیدهند(.)09-06

بیشتر آب و افزایش وزن شده و در نهایت با نیاز به

همچنین اشاره شده است که ممکن است استفاده از

کاهش وزن بیشتر در حین همودیالیز بعدی ،ریسک بروز

کارنیتین در درمان کرامپهای حین همودیالیز با دوز 20

کرامپ را افزایش و اثر قبلی خود را خنثی نماید و لذا

 mg/kgبه صورت وریدی بعد از همودیالیز و یا

توصیه میشود بهجای اینکه سدیم مایع دیالیز در تمام

 330mgدو تا سه بار در روز به صورت خوراکی مفید

ساعتهای انجام همودیالیز باالتر از نرمال باشد ،در

باشد (.)00

ساعت اول ،سدیم مایع دیالیز را باالتر از نرمال قرار داد،

سولفات کینین

ولی به تدریج غلظت سدیم مایع دیالیز را به حد 135-

علیرغم کارآزماییهای بالینی محدود و با نتایج

 140 meq/litکاهش داد (.)29 ،21،20-19

متناقضی که در اینباره وجود دارد ،سولفات کینین به

تجويز کارنیتین

صورت گسترده در درمان کرامپ حین همودیالیز استفاده

ممکن است که کمبود کارنیتین باعث افزایش

شده است ( .)17 ،10بهعنوان مثال در یک مطالعه دو

ریسک ایجاد کرامپ در بیماران دیالیزی شود .در بیماران

سوکور کنترل شده که در  9بیمار همودیالیزی که دچار

همودیالیزی ،غلظت پالسمایی کارنیتین نرمال افزایش

حمالت مکرر کرامپ میشدند انجام گردیده ،استفاده از

مییابد ،ولی با این وجود غلظت آزاد کارنیتین کاهش

سولفاتکینین در شروع همودیالیز با دوز  023میلیگرم،

مییابد (.)02-03

باعث کاهش حمالت کرامپ شده است (.)24

تظاهرات بالینی کمبود کارنیتین در بچههایی که

احتماالً سولفاتکینین با افزایش دادن دورۀ مقاومت

بیماری کلیوی ندارند شامل :ضعف عضالنی انسفالوپاتی

عضله ( )muscle refractory periodباعث پیش-

حاد ،اختالل فانکشن کبد ،کادریومیوپاتی ،هیپوگلیسمی و

گیری از انقباض طوالنی غیرارادی عضله میشود .با این

اختالل رشد میباشد (.)00

وجود سازمان دارو و غذای ایاالت متحده بهدلیل عوارض

با توجه به اینکه عالئم کمبود کارنیتین

قابل توجه ،استفاده از این دارو را برای این منظور ممنوع

غیراختصاصی بوده و بسیاری از بیماران مبتال به ESRD

اعالم کرده است که از جملۀ این عوارض میتوان به

عالئم فوق را صرفنظر از وضعیت کارنیتین دارند،
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آریتمیهای قلبی ،واکنشهای آلرژیک شدید و سندرم
 HUS – TTPاشاره کرد (.)40-43 ،00
ويتامین  Eو ويتامین C

گاباپنتین
مطالعات جدیدی وجود دارد که نشان میدهد،
ممکن است استفاده از گاباپنتین در پیشگیری از کرامپ

ممکن است که تجویز ویتامینها نیز در پیشگیری

حین همودیالیز مفید باشد ( .)43،23به عنوان مثال در

از کرامپهای حین همودیالیز مفید باشند .به عنوان مثال

مطالعۀ دوسوکوری که به مقایسۀ اثر گاباپنتین با دارونما

در مطالعۀ دوسوکوری که در  29بیمار همودیالیزی توسط

در پیشگیری و یا کاهش حمالت کرامپ در بیماران

دوکا و همکارانشان انجام شده است ،استفاد از ویتامین E

همودیالیزی پرداخته است ،تجویز گاباپنتین با دوز

به میزان  433میلیگرم در روز در کاهش حمالت کرامپ

 300mgقبل از هر همودیالیز باعث کاهش قابل توجه

مؤثر بوده و باعث کاهش شدت آن نیز شده است (.)20

در حمالت و شدت کرامپهای حین همودیالیز نسبت

در مطالعۀ دیگری نیز که در این رابطه انجام شده،

به دارونما شده است ( .)26الزم به ذکر است که مصرف

 63بیمار همودیالیزی به صورت تصادفی به  4گروه 10

گاباپنتین در بیماران  ESRDبا دوز کاهش یافته و حداکثر

نفره تقسیم شده و به بیماران هر گروه روزانه به مدت 0

 350mgدر روز مجاز میباشد.

هفته به ترتیب ویتامین  Eبا دوز  433میلیگرم ،ویتامین

داروهای ديگر

 Cبا دوز  203میلیگرم ،و نیز ویتامین  Eو هم ویتامین C

داروهای دیگری نیز در پیشگیری از کرامپهای

با دوزهای گفته شده ،و دارونما تجویز شده است .میزان

حین همودیالیز استفاده شدهاند که دارای اثرات متفاوتی

کاهش حمالت کرامپ در هر یک از این گروهها به

بوده و به ندرت در مطالعات کنترل شده مورد بررسی

ترتیب 97 ،61 ،04 :و  7درصد بود که نشان میدهد،

قرار گرفتهاند .از این داروها میتوان به بنزودیازپینهای

تجویز توأم ویتامین  Eو ویتامین  Cباعث کاهش بیشتری

کوتاه اثر شامل (اکسازپام) ،نیفدپین ،فنیتوئین،

در حمالت کرامپ شده و تجویز هر یک از این دو به

کاربامازپین و آمیتریپتیلین اشاره کرد (.)47 ،17 ،10

تنهایی تأثیر نسبتاً کمتری دارد .نویسندگان این مقاله در

درمان کرامپهای حین هموديالیز

پایان توصیه نمودهاند که اگرچه مصرف کوتاه مدت این

علیرغم اقدامات متعددی که در پیشگیری از بروز

دو ویتامین بدون ضرر و مؤثر است ،اما برای توصیه به

کرامپ در حین همودیالیز استفاده میشود ،این کرامپها

مصرف طوالنی مدت آنها مطالعات بیشتری نیاز است

یکی از مشکالت شایع در بیماران همودیالیزی بوده و

(.)24

اقدامات متعددی جهت درمان آن پیشنهاد شده است.
مطالعۀ دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که نشان

به نظر میرسد که در بیمارانی که بهدنبال

داده است ،تجویز ویتامین  Eبا دوز  433میلیگرم در روز

هیپوتانسیون حین همودیالیز دچار کرامپ شدهاند ،اولین

به مدت  12هفته میتواند باعث کاهش قابل توجه در

اقدام درمانی باال بردن فشار خون باشد .در صورت نیاز

حمالت کرامپ شود .در این مطالعه ارتباطی بین کاهش

باید اولترافیلتراسیون متوقف شده و یا میزان آن کاهش

یافتن تعداد کرامپها با سن ،جنس ،علت نارسایی کلیه و

داده شود .همچنین کم کردن میزان جریان خون و قرار

مدت دیالیز وجود نداشته است (.)40

دادن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ نیز مفید است .همچنین

به طور کلی علیرغم مطالعات فوقالذکر ،در حال

ماساژ موضعی عضالت درگیر نیز مؤثر میباشد (.)20-19

حاضر مشخص نیست که آیا استفاده از ویتامین  Eو یا

به غیر از اقدامات فوق ،اقدامات دیگری که در درمان

ویتامین  Cبه صورت مزمن مؤثر و بیضرر میباشد یا

کرامپ در حین همودیالیز استفاده میشود در جهت باال

خیر.
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بردن اسمواللیتی پالسما بوده و شامل تجویز سالین و

کرامپهای عضالنی یک عارضۀ شایع همودیالیز

دکستروز هیپرتونیک میباشد.

بوده که در  03تا  03درصد بیماران خصوصاً در اواخر

سالین و دکستروز هیپرتونیک

همودیالیز اتفاق میافتد و میتواند یکی از علل عدم

در یک مطالعۀ دوسوکور انجام شده بر  23بیمار

کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی باشد.

همودیالیزی که یکصد مرحله کرامپ حین همودیالیز

به نظر میرسد که تغییر در اسمواللیتی پالسما و

داشتند ،تجویز سالینهیپرتونیک و دکستروز  03درصد به

کاهش حجم خارج سلولی علت عمده کرامپ در این

یک اندازه در بهبود کرامپ مفید بودهاند (.)40

بیماران است.

بعضی از مؤلفان اظهار نظر نمودهاند که استفاده از

میتوان با کم نمودن میزان اضافه وزن بین

سالین هیپرتونیک در بیماران با کاهش حجم ارجح است.

همودیالیز ،افزایش دادن زمان همودیالیز ،کاهش میزان

با این وجود به نظر میرسد که دکستروز  03درصد در

اولترافیلتراسیون حین همودیالیز ،استفاده از تکنیک

بیماران غیردیابتی به دلیل اثر کمتر آن بر روی باالنس آب

مودلینگ سدیم و پیشگیری از هیپوتانسیون ،میزان

و نمک اقدام بهتری باشد (.)00

حمالت کرامپ حین همودیالیز را کاهش داد.
درمان کرامپهای حین همودیالیز شامل تجویز

مانیتول
انفوزیون مانیتول نیز با دوز  12/0تا  07/0گرم در
درمان کرامپ حین همودیالیز مؤثر است ( .)9با این
وجود احتمال تجمع مانیتول در فضای خارج سلولی

سالین و دکستروز هیپرتونیک ،ماساژ موضعی و گرم کردن
عضالت مبتال میباشد.
از بعضی از داروها مانند :ویتامین  ،Eکارنیتین،

خصوصاً هنگامی که در اواخر همودیالیز مورد استفاده

گاباپنتین ،بنزودیازپینها ،و غیره به عنوان داروهای پیش-

واقع شود وجود داشته و بنابراین به نظر میرسد که

گیریکننده کرامپ حین همودیالیز یاد میشود.

دکستروز و سالین هیپرتونیک درمان بهتری برای کرامپ-
های حین همودیالیز باشند (.)00 ،10
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سازمان دارو و غذای ایاالت متحده به دلیل بروز
عوارض شدید و قابل توجه ،استفاده از کنین که از آن به
عنوان یکی از داروهای پیشگیریکننده کرامپ یاد می-
شود را به این منظور ممنوع اعالم کرده است.
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Muscle Cramps in Hemodialysis Patients
Fatemeh Hayati1, Seyed Seifollah Beladi Mousavi 2*, Heshmatollah Shahbazian 3,
Zarin Beladi Mousavi4

Abstract
Muscle cramps occur in 33 to 86% of patients with end stage
renal disease (ESRD) during hemodialysis (HD) and often lead
to early termination of HD sessions and are therefore of
significant cause of inadequate dialysis among these patients.
They usually involve the muscles of the lower extremity, but
other muscles including hands, arms, and abdomen may also be
affected. Although, the exact etiology of cramps during HD is
unknown, however changes in plasma osmolality, extracellular
fluid volume depletion, tissue hypoxia, hypomagnesaemia and
carnitine deficiency have been implicated.
Treatment of dialysis-associated cramps is directed at two
goals: prevention or at least reducing the frequency of cramps
and relieving symptoms when they occur. Minimization of
inter-dialysis weight gains, increasing dialysis treatment time to
reduce ultrafiltration rate, prevention of dialysis-associated
hypotension and the use of high concentrations of sodium in the
dialysate, carnitine supplementation, and administration of
gabapentin may prevent or at least reduce the number of attacks
of muscle cramps. For relieving symptoms, administration of
hypertonic saline and or 50% dextrose are equally effective;
however hypertonic dextrose may be the preferred option
among those HD patients without diabetes.
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