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Rabdomyolyse  

Rabdomyolyse er en sykdom som skyldes akutt ødeleggelse av store mengder muskelceller. 

Årsakene er mange. Akutt nyresvikt er en vanlig komplikasjon. De fleste blir bra, men for 

noen kan sykdommen bli alvorlig. 
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Hva er rabdomyolyse? 

Rabdomyolyse betyr direkte oversatt akutt ødeleggelse og vevshenfall av tverrstripet 

muskulatur særlig i armer og bein. Innholdet i muskelcellene lekker ut i blodet: elektrolytter 

(eks. kalium og kalsium), myoglobin (et nedbrytningsprodukt av muskelprotein) og andre 

proteiner
1,2

. Flere av proteinene kan påvises i blodprøve, og en vil kunne måle sterkt 

forhøyede verdier av disse proteinrestene. Denne plutselige og store utskillelsen av "avfall" 

fra døde muskelceller kan gi fra bagatellmessige til livstruende forandringer i kroppen. 

Typiske symptomer er smerter, hevelse og svakhet i den rammede muskulaturen, samt 

utskillelse av store mengder pigment i urinen, noe som gjør urinen rødbrun på farge og den 

ser ut som "te-vann"
3
. 

Akutt nyreskade er en mulig komplikasjon til alvorlig rabdomyolyse, uansett underliggende 

årsak, og prognosen blir klart dårligere dersom det oppstår nyresvikt. Ved mindre alvorlige 

former for rabdomyolyse eller i tilfeller med kronisk eller stadig tilbakevendende 

muskeldestruksjon har pasienten ofte få symptomer og ingen nyresvikt.  

Rabdomyolyse er en sjelden tilstand, og ut fra amerikanske tall
2
 kan man anslå at det 

forekommer ca. 400 tilfeller årlig i Norge. 

Tidlig diagnose og tidlig inngripen kan være livsviktig og avgjørende for å bli frisk igjen
2
.  
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Hva forårsaker rabdomyolyse? 

Det finnes en rekke mulige årsaker til rabdomyolyse, og de kan inndeles i følgende 

hovedgrupper: 

Etter skade (traume). Særlig etter større knusningsskader mot kroppen, f.eks. etter 

bilkollisjon eller fall fra større høyder. Det kan også oppstå hos personer som er truffet av 

lynnedslag eller som har store forbrenninger. 

Etter fysisk utmattelse. Personer som har vært utsatt for svære fysiske anstrengelser, kan 

utvikle rabdomyolyse. F.eks. i forbindelse med maratonløp, harde treningsøkter hos en 

forholdsvis utrent person, unormalt svære muskelbelastninger
4,5

, etter krampeanfall hos en 

epileptiker og ved alkoholabstinens hos en alkoholiker
6
. 

Oksygenmangel i muskulatur. Mest typisk kan det oppstå i forbindelse med en ulykke der 

blodforsyningen til en arm eller bein blir avklemt (muskellosjesyndrom)
7
. 

Genetiske defekter. En lang rekke sjeldne arvelige tilstander kan disponere for 

rabdomyolyse
1
. Typisk for disse tilfellene er at de kommer gjerne igjen og igjen, pasienten er 

ofte lite påvirket og man finner ingen god forklaring på hvorfor episodene oppstår
8,9

. 

Infeksjoner. Både virus- og bakterieinfeksjoner kan være utgangspunktet for rabdomyolyse. 

Endringer i kroppstemperaturen. Både situasjoner med for høy kroppstemperatur 

(heteslag
10

) og for lav kroppstemperatur (nedkjøling, forfrysning) kan utløse rabdomyolyse. 

Forstyrrelser i forbrenningen (metabolismen) og kroppens elektrolytter. Lavt kalium, 

lave fosfater, lavt kalsium, komplikasjoner til diabetes (hyperglykemi, svært høye 

blodsukkerverdier) er eksempler på tilstander som kan gi rabdomyolyse. 

Medisiner, narkotika og giftstoffer. Høye doser med kolesterolsenkende medisiner (statiner) 

er blitt en stadig hyppigere årsak, noe som har sammenheng med at mange bruker slike 

medisiner. Rabdomyolyse oppstår kanskje hyppigst blant alkoholmisbrukere, men også bruk 

av heroin og kokain er vist å kunne gi sykdommen
2
. 

Idiopatisk. De tilfellene der man ikke finner noen god forklaring på tilstanden. 

Når muskelcellene skades ved rabdomyolyse, oppstår forstyrrelser i saltbalansen 

(elektrolyttbalansen) inne i muskelcellene
11,12

. Det fører til en vedvarende 

muskelsammentrekning slik at cellene tømmes for all energi og cellene dør
3
. Konsekvensen 

blir en dramatisk økning i utskillelsen av myoglobin, et nedbrytningsprodukt av 

muskelprotein. Normal klarer nyrene å skille ut de små, daglige mengdene myoglobin som 

dannes, men ved rabdomyolyse overskrides nyrenes kapasitet. Urinen inneholder store 

mengder myoglobin, og den blir rødbrun på farge
13

. I denne situasjonen kan myoglobinet 

"tette igjen" nyrene, myoglobin felles ut i nyretubuli, blokkerer disse og det oppstår en akutt 

nyreskade.  

Hvilke symptomer og tegn gir rabdomyolyse? 
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Symptomer og tegn ved rabdomyolyse er uspesifikke, og forløpet avhenger av den 

underliggende årsaken. Tilstanden har både lokale og systemiske effekter. Hvilke symptomer 

og tegn som foreligger, kan variere fra pasient til pasient. Tidlige og sent innsettende 

komplikasjoner kan inntreffe. 

Lokale tegn vil kunne være muskelsmerter, hevelse i de angrepne muskelpartiene, økt lokal 

varme, muskelsvakhet, bloduttredelser og musklene er ømme når en tar på de. 

Systemiske effekter er te-farget urin, feber, slapphet, kvalme og brekninger. Pasienten kan i 

økende grad bli forvirret og agitert og utvikle det som kalles delirium (gjelder særlig 

alkoholutløst rabdomyolyse). Etter hvert kan urinproduksjonen stanse opp.  

Hvordan stilles diagnosen? 

Sykdomsbildet vil vekke mistanke om diagnosen. Blodprøver vil vise betydelig forhøyede 

verdier av nedbrytningsprodukter fra nyrene, det gjelder særlig proteinet kreatin-kinase 

(CK)
14

. Det finnes ingen terskelverdi for CK over hvilken risikoen for akutt nyreskade er 

markert økt
15

, men verdier lavere enn 15.000-20.000 U/L gir liten risiko for akutt nyreskade. 

Måling av myoglobin i blodet er en upålitelig prøve og er uegnet til å stille diagnosen
16

. 

Akutt nyreskade gir rask stigning i blodprøven kreatinin, som er et mål på nyrefunksjonen. 

Nyreskaden fører også til elektrolyttforstyrrelser: høyt kalium, høyt fosfat, lavt kalsium
9
, høyt 

magnesium, høye urinsyreverdier og syrebase-forstyrrelser. 

Urinen er rødbrun på farge på grunn av de store mengdene myoglobin (myoglobinuri) og ved 

stix-test er urinen positiv på blod. Ved mikroskopisk undersøkelse av urinen viser det seg at 

det ikke er blod, det er myoglobin som gir et falskt positivt utslag på blod. Forklaringen er at 

stix-prøven ikke skiller mellom blod (hemoglobin) og myoglobin
17

.  

Den endelige bekreftelsen på diagnosen rabdomyolyse fås ved å mikroskopere vevsprøver 

(biopsier) av muskulatur. Biopsier kan imidlertid ikke tas før etter mange uker eller flere 

måneder, prøver tatt før den tid vil ikke være informative. 

Hva er behandlingen? 

Tidlig diagnose og behandling har stor betydning for prognosen. Sykdomsbildet til pasienter 

med rabdomyolyse er preget av et betydelig væsketap. Det øker risikoen for å utvikle akutt 

nyreskade. Følgelig er primærbehandlingen aggressiv intravenøs væskebehandling - det kan 

kreves opptil 10-12 liter per dag
18

Hovedmålet med behandlingen i startfasen er altså å forsøke 

å forhindre at det oppstår nyreskade.  

Intravenøs behandling må startes så raskt som mulig. Jo senere væskebehandlingen kommer i 

gang, jo høyere er risikoen for nyreskade
19

. Den intense væskebehandlingen øker 

urinmengden og "spyler" nyrene og minsker sjansen for at myoglobin plugger igjen 

nyretubuli. I en studie fant man at forsert vannlating de første 6 timene etter 

sykehusinnleggelsen, forhindret utvikling av nyreskade
20

. 

Behandlingen består ellers i tilskudd av elektrolytter for å korrigere ubalansen. Noen ganger 

brukes også vanndrivende middel. 
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Dersom det oppstår uttalt nyresvikt, kan det bli aktuelt med dialyse for å rense blodet. 

Komplikasjoner 

Akutt nyreskade er den alvorligste komplikasjonen og oppstår som følge av myoglobinuri. 

Det er litt usikre data, men det oppgis at fra 13-50% av alle med rabdomyolyse utvikler 

nyresvikt
21,17,22

. Av alle tilfeller med akutt nyresvikt er rabdomyolyse skyld i ca. 10%
9,22

.  

En akutt og svær nyreskade kan være livstruende. Tilstanden fører ofte til nedsatt 

urinproduksjon (oliguri) og av og til full stans i produksjonen av urin (anuri).  

Andre komplikasjoner som kan inntre er blødningsforstyrrelser (DIC), inntrer som regel 3-5 

dager ut i forløpet, og multiorgansvikt hos kritisk syke pasienter
23

. I sjeldne tilfeller kan det 

oppstå plutselig hjertedød fordi alvorlige elektrolyttforstyrrelser kan føre til 

hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans. 

Prognose 

Prognosen er vanligvis god dersom det ikke oppstår akutt nyreskade. Tidlig diagnose og 

behandling bedrer prognosen
2
. Langtidsoverlevelsen hos pasienter med rabdomyolyse og 

akutt nyreskade er ca. 80%. De aller fleste gjenvinner sin nyrefunksjon
24

. 
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