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 مقاله علمی

ترجمه از:
1-امین فرزانه خلیفه لو، کارشناس ارشد مدیریت ورزشی 
2-پریا فرزانه خلیفه لو،کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

کرامپ های )گرفتگی های( عضالنی؛
 علل، عالیم ودرمان

اصلی  علت  اساس  بر  توان  می  را  عضالنی  های  گرفتگی 
آنها گروه بندی کرد:

یک   گرفتگی های پارافیزیولوژ
گرفتگی های عالمت دار  
گرفتگی های ایدیوپاتیک  

دارند،  شکایت  عضالت  گرفتگی  از  بیماران  که  هنگامی 
این  زیرا  شود،  مشخص  دقیقًا  آنها  منظور  که  است  مهم 
عضالنی  سفتی  مورد  هر  توصیف  برای  اغلب  اصطالح 

استفاده می شود.

اپیدمیولوژی گرفتگی های عضالنی
عضالت  گرفتگی  خطر  افزایش  معرض  در  که  هایی  گروه 

هستند:
گرفتگی    که  گزارش می دهند  بزرگساالن  از  60 درصد  تا 

ناراحت  اغلب  مشکل  این  اند.  داشته  شب  در  پا  عضالت 
ی خواب تأثیر می گذارد و تأثیر نامطلوبی  کننده است زیرا رو

بر کیفیت زندگی دارد.
گرفتگی    تأثیر  تحت  است  ممکن  زنان  از  درصد   30 تا 

ی قرار بگیرند.  عضالت پا در دوران باردار
گرفتگی عضالنی در کودکان به خصوص در شب شایع   

است.
مثال،    عنوان  به  دارند؛  متابولیک  الت  اختال که  کسانی 

50٪ از بیماران مبتال به اورمی و 20-50٪ از بیماران مبتال به 
ی تیروئید از گرفتگی عضالت شکایت دارند. کم کار

کار    باال  دمایی  شرایط  در  که  افرادی  و  ورزشکاران 
می کنند- به عنوان مثال، آتش نشانان.

سابقه بیماری
گرفتگی های عضالنی بیماران:  
کجا رخ می دهند؟  
چه زمانی رخ می دهند؟  
هر چند وقت یک بار رخ می دهند؟  
چقدر دوام می آورند؟  
ی تیروئید یا    آیا سابقه پزشکی مرتبط دیگری مانند بیمار

ی قلبی عروقی وجود دارد؟ بیمار
آیا دارو مصرف می شود؟ به عنوان مثال، دیورتیک ها،   

سالبوتامول، نیفدیپین.
مصرف الکل آنها چقدر است؟  
آیا آنها فعالیت های ورزشی انجام می دهند؟  
و    ران  یا  پا  ساق  عضالت  گرفتگی  اوقات،  بیشتر 

ماهیچه های کوچک پا را درگیر می کند. شایع ترین آنها مربوط 
به آسیب پذیری ساق پا است که تمایل به یک طرفه بودن دارد.

معاینه و بررسی
و    سخت  دیده  آسیب  گروه  یا  عضله  حمله،  طول  در 

حساس است.
بعید است که معاینه بین حمالت مفید باشد.  
قبلی    حمله  از  پس  ساعت   24 تا  است  ممکن  عضله 

حساس باشد.
ی شریان    در افراد مسن یا در مواردی که مشکوک به بیمار

کردن مجدد خون  پر  و  محیطی است، نبض های محیطی 
مویرگی را بررسی کنید.

به عنوان    باشید -  ی عصبی  بیمار به دنبال نشانه های 
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اشکال  کنند.  می  تجربه  را  بیماری  این  که  است  کسانی 
خانوادگی وجود دارد که به نظر می رسد روش انتقال اتوزومال 
غالب دارند، این گروه همچنین دارای شرایطی مانند کرامپ 
می  کرامپ   – فاسیکوالسیون  وسندرم  ایدیوپاتیک  شبانه 

باشند.

تشخیص افتراقی گرفتگی های عضالنی
کبوم(   پاهای بی قرار )سندرم ا
که شامل لنگیدن متناوب    ی شریانی محیطی  بیمار

و درد ایسکمیک در حال استراحت است.
آسیب یا کشیدگی عضالنی.  
تکان دادن عضالت هیپناگوژیک )هنگام به خواب رفتن(  
  . یشه عصب کمر دردسیاتیک ناشی ازگیر افتادن ر
کیست بیکر پاره شده.  
ید عمقی یا ترومبوفلبیت.   ترومبوز ور
پاتی محیطی.   نورو
عضالت    گرفتگی  مثال،  عنوان  به   - شغلی  گرفتگی 

اندام  معموًال  کانونی،  )دیستونی  نوازندگان  یا  نویسندگان 
فوقانی را تحت تأثیر قرار می دهد(.

یت،    علل درد عضالنی عمومی – برای نمونه ، پلی میوز
گیلن  سندرم  الکل،  با  مرتبط  میوپاتی   ، توکسوپالسموز

یا. باره،پلی میالژی روماتیکا، پارکینسونیسم، فیبرومیالژ

روش های بررسی و تشخیص گرفتگی های عضالنی
به  گمان  اگر  ولی   ندارد.  بررسی  به  نیاز  چندان  بیشتر 
اوره  آزمایش  از  توان  می  برود  ای  زمینه  های  بیماری  وجود 
های  آزمایش  کید،  کارکرد  های  آزمایش  ها،  الکترولیت  و 
،  و اندازه سرب  تیروید،- کلسیم یا منیزیم سرم،کراتین کیناز
خون بهره برد. شاید نیاز به بررسی های دیگری هنگام  شک 

به علل زمینه ای  در مراقبت های ثانویه باشد.

درمان و کنترل گرفتگی ای عضالنی
شواهد محدودی از درمان گرفتگی عضالت پا با ورزش 

و کشش یا با داروهایی مانند منیزیم پشتیبانی می کند.
مسدود کننده های کانال کلسیم، ویتامین B یا ویتامین C و 
کینین دیگر برای درمان گرفتگی عضالت پا توصیه نمی شود. 

درمان معمولی
در بیشتر موارد علت خوش خیم است و بیمار باید   

از این موضوع اطمینان حاصل کند. دراین موارد اقداماتی 

تغییر  فاسیکوالسیون،  و  عضالت  رفتن  تحلیل  مثال، 
رفلکس ها، کاهش حسی یا قدرت.

کرامپ های پارافیزیولوژیک
یک در افراد سالم در پاسخ به    گرفتگی های پارافیزیولوژ

گرفتگی ها بسیار  یکی رخ می دهد. این  یک محرک فیزیولوژ
رایج هستند و ممکن است در حین ورزش یا ورزش غیرعادی 

به خصوص در طول ورزش های استقامتی رخ دهند.
ی نیز بسیار رایج هستند.   در باردار
نیز ممکن است در نتیجه یک وضعیت ثابت در یک   

دوره زمانی طوالنی رخ دهند.

کرامپ های عالمت دار
با  ارتباط  در  است  ممکن  همچنین  عضالنی  گرفتگی 

اختالل متابولیک رخ دهد، از جمله:
- کلسمی هیپو - لمی کا هیپر و  لمی  کا هیپو - می تر نا هیپو

هیپومنیزیمی- هیپوگلیسمی-
یک یا چند مورد از این موارد ممکن است علت زمینه ای   

ی از علل ذکر شده در زیر باشد. آزمایش خون محیط  در بسیار
خارج سلولی را اندازه گیری می کند، اما وضعیت مایع داخل 
در  کتور  فا احتماال مهمترین  که  کند  را منعکس نمی  سلولی 

ایجاد گرفتگی عضالنی است.
مزمن،گرمای    یا  حاد  اسهال  محیطی،  شریانی  ی  بیمار

ی  کار کاهش سدیم می شود.کم  بیش از حد و تعریق باعث 
اسپاسم  و  عضالت  شدن  بزرگ  ضعف،  با  )همراه  تیروئید 
میوپاتی(. با  )همراه  تیروئید  ی  عضالنی(.پرکار ک  دردنا
پاراتیروئیدی ،هیپر سرب،سارکوئیدوز از  ناشی  مسمومیت 
آلکالوز   ، سیروز و  الکل  شدید  )هیپرکلسمی(،مصرف  سم 
روش  با  تغذیه   ، همودیالیز هیپرونتیالسیون،  از  ناشی  تنفسی 
اسکلروز  جمله  از  تحتانی  حرکتی  نورون  الت  اختال یقی،  تزر
پاتی ها، فلج اطفال بهبود یافته،  جانبی آمیوتروفیک، پلی نورو

یشه عصبی. محیطی، آسیب عصبی و فشردگی ر
داروهایی که باعث گرفتگی عضالت می شوند:  
 سالبوتامول و تربوتالین.  رالوکسیفن. مواد افیونی. دیورتیک ها   

باعث از دست دادن الکترولیت می شوند. نیفدیپین. فنوتیازین 
ها. پنی سیالمین. اسید نیکوتینیک.استاتین ها

کرامپ ایدیوپاتیک
این یک تشخیص دقیقی نیست، اما نشان دهنده اکثریت 
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کرین نشان داده است که طبق شواهدی   یک بررسی کا
یاد کینین به طور قابل توجهی فرکانس و شدت  نه چندان ز
کرامپ را کاهش می دهد. با این حال، کینین معموًال برای 
نسبت  زیرا  شود،  نمی  توصیه  پا  عضالت  گرفتگی  درمان 

سودمندی  به خطر ضعیفی دارد. 
ویژه  به  فرد  زندگی  کیفیت  بر  عضالنی  های  گرفتگی 
گذارد .اقدامات خودمراقبتی،  اختالل در خواب تأثیر می 

مانند تمرینات کششی، بی اثر هستند.
همراه  دوز  به  وابسته   QT مدت  طوالنی  اثرات  با  کینین 

بوده است و باید در بیماران با احتیاط مصرف شود.
گر  درمان با کینین در هرصورت اجتناب ناپذیر باشد: ا

گرم هر شب هنگام خواب به مدت    200 تا 300میلی 
چهار هفته تجویز شود.

کیفیت    از دفتر خاطرات  با استفاده  از فرد بخواهید 
هفته  چهار  از  بعد  گر  ا کند.  کنترل  خودرا  رفتار  و  خواب 
گر  هیچ فایده ای مشاهده نشد، مصرف آن را متوقف کند. ا
سودمند است، به مدت سه ماه ادامه دهد، سپس درمان 
در  کند.  یابی  ارز دوباره  را  فعلی  نیازهای  تا  کند  را متوقف 
، هر سه ماه یکبار بررسی کند و  صورت نیاز به درمان بیشتر

یابی نیاز مداوم به توقف درمان ادامه دهد. برای ارز
توصیه می شود بیشتر از دوز توصیه شده را مصرف   

نکند زیرا ممکن است عوارض جانبی جدی ایجاد شود. 
ئم ترومبوسیتوپنی  )مثًال پتشی های  گر در طول درمان عال ا
داشته  وجود  رخ  خونریزی(  یا  کبودی  توضیح،  قابل  غیر 
پزشکی  ی  فور مشاوره  دنبال  به  شود  می  توصیه  باشد 
ئم دردسرساز  باشد.کینین را می توان اغلب بدون عود عال
ی اجتناب کنید و در صورت  قطع کرد. از کینین در باردار

ی اقدامات غیر دارویی تمرکز کنید.  امکان رو
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برای کمک به کاهش آن انجام می شود.
کنترل این پدیده  وابستگی به علت مشکل دارد. داروها را   

بررسی کنید هر گونه مشکل قابل اصالح به عنوان مثال، استفاده 
از دیورتیک ها و عدم تعادل الکترولیت را مدیریت کنید.

ئم و تأثیر آنها بر خواب،     تجویز دارو بسته به شدت عال
خلق و خو و کیفیت زندگی دارد.

درمان غیر دارویی
کشش  از  ترکیبی  که  کرین نشان داده است  کا بررسی  یک 
ممکن  هفته  شش  مدت  به  همسترینگ  و  پا  ساق  روزانه 
عضالت  گرفتگی  بررسی  دهد.  کاهش  را  شب  شدت  است 
، اما تأثیر آن بر فرکانس  اندام تحتانی در افراد 55 ساله و باالتر
شواهد  تنها  صورت  این  غیر  در  است.  نامشخص  گرفتگی 
محدودی برای استفاده از درمان های غیردارویی برای درمان 

گرفتگی عضالت اندام تحتانی یافت می شود. 

توصیه های مفید
کاهش    به  و ماساژ عضله آسیب دیده  کشش غیرفعال 

درد حمله حاد کمک می کند. 
ممکن    که  روز  طول  در  پا  ساق  عضالت  منظم  کشش 

افراد  برخی  کند.  کمک  حاد  حمالت  از  جلوگیری  به  است 
در  کنند  می  راتوصیه  روز  در  بار  سه  کششی  حرکات  انجام 
حالی که دیگران کشش قبل از رفتن به رختخواب را پیشنهاد 

می کنند.
استفاده از بالش برای باال بردن پاها در طول شب یا باال   

از حمالت در  که ممکن است به جلوگیری  بردن پای تخت 
برخی مردم کمک کند.

کششی آسیبی به همراه داشته    که تمرینات  بعید است 
اثر بخشی آنها  بر  باشند با این حال شواهد متناقضی مبنی 
وجود دارد. در ورزش، کشش به طور گسترده ای مورد حمایت 
را  گرفتگی عضالت  و  یاد آسیب  ز گیرد وبه احتمال  قرار می 

کاهش می دهد.
اجتناب از تمرین بیش از حد و شرایط پرخطر )به عنوان   

گرم و مرطوب(می تواند در پیشگیری  مثال، شرایط محیطی 
از گرفتگی عضالت مفید باشد. 

، فراتر از فواید روانی، نیز مورد تردید است.    ارزش ماساژ

استفاده ازمواد مخدر
سولفات کینین پرمصرف ترین دارو در بریتانیا برای درمان 

گرفتگی عضالت پا در افراد غیر باردار بوده است.


