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Rabdomyolys 
 

Bakgrund 

Rabdomyolys definieras som en skada på sarkolemma i skelettmuskelatur som 

resulterar i läckage av dess komponenter i blod och urin. En kaskad av händelser 

uppkommer, som anses initieras av en ökad kalciumfrisättning extracellulärt in i cellen. 

Oberoende av orsaken, resulterar detta i en ökad membranpermeabilitet och till ett 

kapillärt läckage och därmed till en ökad ansamling av extracellulär vätska, med risk för 

muskelnekros och kompartmentsyndrom. 

Myoglobinet som frigörs filtreras ut genom njurarna och urinen får i typiska fall 

mörkröd färg. Processen medför risk för akut tubulär nekros och njursvikt, men kan 

även leda till hypovolemi, hyperkalemi, metabol acidos och DIC. Experimentella data 

talar för att myoglobinet är njurtoxiskt vid vätskeförlust och då urinen är sur. 

De vanligaste orsakerna till rabdomyolys är betingat av alkoholmissbruk, extrem 

muskelaktivitet (body-building, maraton, status epileptikus, status astmatikus, dilerium, 

myoklonus, chorea, dystoni), direkt muskelskada (trauma, brännskada, elektrisk chock, 

immobilisering), hypoxisk skada (vaskulär ocklusion, kompression), droger (t.ex. 

heroin, kokain, ecstasy, amfetamin, barbiturarer) och läkemedel (t.ex. antikolinergika, 

neuroleptika, statiner etc), ffa i kombination med alkolol och/eller kolmonooxid och 

samtidig tryckskada. 

Muskelsönderfall ses även sekundärt till infektioner (Bakterier; E. Coli, Shigella, 

Salmonella, Liptospiros, Legonella. Virus; Coxsackie, EBV, Influensa), förvärvade 

avvikelser i muskelcellsfunktion, inflammatoriska myopatier (polymyosit och 

dermatomyosit), uttorkning och elektrolytrubbningar (hypokalemi, hyponatremi, 

hypofosfatemi), extrem hyper/hypotermi, toxiner (ormbett), metabola sjukdomar 

(diabetisk ketoacidos/hyperosmolär coma), hereditära sjukdomar (t.ex. McArdlés 

syndrom, carnitin palmitoyltransferasbrist). 

Vid rabdomyloys ökar frisättningen av både myoglobin och kreatinkinas (CK) i plasma, 

där myoglobinet snabbast når sin koncentrationstopp (ca 17 timmar efter skada), medan 

CK-toppen uppkommer 13 - 14 timmar senare. Normal halveringstid för myoglobin 

resp. CK ligger på 1 - 3 timmar resp. ca 36 timmar, men ökar i takt med att GFR 

minskar. 

Syfte 

Att skapa ett strukturerat tillvägagångssätt vid bedömning och behandling av patienter 

med rabdomyolys. 
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Vilka berörs 

Läkare och sjuksköterskor på AnOpIVA, NU-sjukvården 

Diagnos 

Diagnosen rabdomyolys skall misstänkas om den kliniska bilden talar för detta och om 

patienten har positivt utslag för hemoglobin på urinsticka (myoglobin reagerar på 

samma sätt som hemoglobinet). Om så är faller skall P-CK analys utföras. Är P-CK-

nivån högre än 5 gånger den övre referensintervallgränsen och hjärtmuskel- och/eller 

hjärnskada (med CK-stegring) kan uteslutas, talar detta för en rabdomyloys.  

Prognos 

Flera studier visar att det inte går att använda några biokemiska markörer som 

predikterar risken att utveckla en njurskada, sannolikt beroende på att andra faktorer än 

själva rabdomyolysen är avgörande. Om P-CK inte överstiger ca 80 µkat/L (ca 30 ggr 

övre referensintervallgränsen) under de första tre dagarna efter en muskelcellskada är 

risken liten för att patienten skall utveckla en njurskada. 

Utredning/Provtagning 

Stort IVA-status när patienten anländer till IVA. 

Syrabas och U-pH varannan timma. 

P-CK var 6:e timma första dygnet. P-CK har oftast sin topp inom 24 timmar och bör 

falla 40% per dag efter den initiala skadan.  

Laboratoriefynd 

 P-CK    

 P-ASAT  

 P-LD   

 P-Fosfat  

 P-Urat   

 P-Laktat  

 P-Kreatinin (vid njurskada) 

 P-Urea  (vid njurskada) 

 P-K    eller  

 B-LPK  (vid DIC) 

 B-TPK  (vid DIC) 

 P-Ca   

 Blodgaser metabolisk acidos 

 U-pH acidos 
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Behandling 

Vätsketerapi 

Riklig hydrering med kristalloida vätskor utgör grunden för behandling vid rabdomyolys. 

Syftet är att upprätthålla intravaskulära volymen, vilket ger ökat GFR och syretransport 

till njuren samtidigt som det späder ut myoglobin och andra toxiska metaboliter. Infusion 

med isoton kristalloid med ca 1000 mL/tim, med målet att nå timdiures kring 200-300 

mL/tim hos en vuxen individ de första timmarna. Överväg PICCO till svaga patienter för 

monitorering. Korrigera eventuell acidos med NaBic. Var uppmärksam på risken för 

ökade ödem i muskelatur eller kompartmentsyndrom. 

Elektrolytrubbningar 

Hyperkalemi kan inträda timmarna efter skadan. Täta blodgaskontroller för att undvika 

allvarliga arytmier. Ge glucosdropp och insulin samt eventuellt dialys vid behov. Under 

forcerad diures kan hypokalemi uppträda. Ge kaliumsubstitution i dropp eller sprutpump 

beroende på om patienten har CVK eller ej. Ge ej kalcium till patienter med hypokalcemi 

i akuta fasen, utom vid livshotande hyperkalemi.  

Koagulationsrubbningar 

Kontrollera PK, APTT och TPK regelbundet, då frigjort trombopastin kan leda till DIC. 

Behandlas med förslagsvis FFP och trombocyter.  

Alkalinisering av urin 

Överväg vid P-CK >100µkat/L eller ännu tidigare vid acidos, dehydrering eller 

underliggande njursjukdom. Ej alkalinisering vid kraftig hypokalcemi för den kan då 

förvärras! Vid sur urin (U-pH <7,5) alkaliniseras urinen med hjälp av NaBic eller 

Diamox beroende på pH i blod. Detta görs för att motverka akut tubulär insufficiens.  

Om U-pH <7,5 i kombination med aB-pH <7,45 ge 100 mL NaBic 50 mg/mL 

intravenöst. 

Om U-pH <7,5 i kombination med aB-pH >7,45 ge 125 mg Diamox intravenöst. 

Ge max 500 mg/dygn av Diamox, finns risk för metabol acidos.  

Kontrollera U-pH och aB-pH varannan timma och eftersträva U-pH 7,5-8,5 och aB-pH 

<7,5. 

Diuretikum 

Loop diuretika kan ges för att öka urinutsöndringen.  

Dialys/CVVH 

Indikationen är terapiresistent hyperkalemi, svår syra-bas rubbning, refraktärt lungödem 

och progressiv njursvikt. Endast högt CK är ingen indikation för dialys! CVVH är att 

rekommendera framför CVVHD pga myoglobinets stora molekylvikt (ca 18kDa).  

 

Compartmentsyndrom 

Spända och ömma muskelloger skall inge misstanke om compartmentsyndrom. Distala 

pulsar utesluter inte compartmentsyndrom! 
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Allopurinol 

Rhabdomyolys ökar frisläppet av urat från muskelatur, vilket kan skada njuren; samtidig 

acidos förvärrar tillståndet. Allopurinol kan minska uratfrisättningen och oskadliggöra fria 

radikaler efter fasciotomi vid kompartmentsyndrom.  

Observering vid eventuell sedering/intubation 

Vid sedering var försiktig med propofol, det kan förvärra rabdomyolysen. Var även 

observant på risken för hyperkalemi vid muskelrelaxation med suxameton.  
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Appendix 

Omvandlingsskala mellan SI-skala och Unit-skala för P-CK: 

1 µkat/L  = 0.0167 U/L 

59.88U/L = 1 µkat/L 

 


