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Rhabdomyolysis – an overview of literature
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Abstract
Rhabdomyolysis is a rare and complex condition, which is caused by the breakdown of striated muscle fibre.
The breakdown of muscle tissue causes the release of intracellular components into the bloodstream. The
causes of rhabdomyolysis are diverse, although all share the same pathophysiological mechanism – the
essential element is the destruction of sarcolemmic membrane, consequently causing accumulation of creatine
kinase and myoglobin in the circulation. The clinical presentation of rhabdomyolysis varies from asymptomatic
increase in serum levels of enzymes released from damaged muscles or the classic triad of symptoms including
muscle pain, weakness and dark-tea coloured urine to severe cases with volume depletion, metabolic acidosis,
electrolyte abnormalities and acute kidney injury. The diagnosis is based on elevated serum creatinine kinase
level above 1000 U/l or at least 5 times the upper limit of normal. Other diagnostic tests, which are necessary
to perform include serum myoglobin, urinalysis, and a full metabolic panel with serum creatinine and
electrolytes. Effective and accurate diagnosis leads to timely and appropriate treatment. The spectrum of
treatment includes removing the cause of muscle destruction, early intravenous crystalloid solution infusion
and standard correction of electrolyte disbalances. Also, mannitol, loop diuretics and bicarbonate infusion are
used for treatment, yet they lack of evidence in literature. The prognosis of rhabdomyolysis is favourable, when
diagnosed early and treated aggressively.
Keywords: rhabdomyolysis, muscle injury, myopathy, creatine kinase, acute kidney injury.
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Rabdomiolizė – literatūros apžvalga
Rytis Trojanas1
1
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Santrauka
Rabdomiolizė yra reta bei sudėtinga būklė, kurią sukelia skeleto raumenų skaidulų pažeidimas. Šis pažeidimas
lemia intraląstelinių komponentų patekimą į kraujotaką. Rabdomiolizės priežastys yra įvairios, tačiau visos
panašios savo patofiziologija – esminis elementas yra sarkoleminės membranos suardymas ir to pasėkoje
kraujotakoje akumuliuojantys kreatinkinazė ir mioglobinas. Rabdomiolizės klinika varijuoja nuo
asimptominės padidėjusios pažeistų raumenų fermentų koncentracijos kraujo serume ar klasikinės triados
raumenų skausmo, silpnumo, patamsėjusios šlapimo spalvos iki sunkių atvejų, pasireiškiančių hipovolemija,
metaboline acidoze, elektrolitų disbalansu bei ūmiu inkstų pažeidimu. Rabdomiolizės diagnostika remiasi
padidėjusia kreatinkinazės koncentracija serume virš 1000 U/l arba bent 5 kartus virš viršutinės normos ribos.
Kiti būtini laboratoriniai tyrimai, nustatant diagnozę, yra mioglobino koncentracija serume, bendras šlapimo
tyrimas bei biocheminis kraujo tyrimas, įskaitant kreatinino ir elektrolitų koncentracijas serume. Efektyvi bei
tiksli diagnostika lemia greitesnį gydymo parinkimą. Gydymo galimybės apima raumenų pažeidimo priežasties
šalinimą, greitą kristaloidų infuziją į veną bei standartinę elektrolitų korekciją. Taip pat gydymui skiriama
manitolis, kilpiniai diuretikai ir bikarbonatų infuzija, tačiau moksliniais duomenimis nėra įrodyta jų nauda.
Rabdomiolizės prognozė yra palanki, jeigu yra greitai diagnozuojama bei gydoma agresyviai.
Raktažodžiai: rabdomiolizė, raumenų pažeidimas, miopatija, kreatinkinazė, ūmus inkstų pažeidimas.

31

Journal of Medical Sciences. April 15, 2021 - Volume 9 | Issue 3. Electronic - ISSN: 2345-0592

1.

Istorija

netrauminio skeleto raumenų sužalojimo. Kadangi
skeleto raumenys sudaro apie 40% kūno masės, jų

Pirmoji užuomina apie rabdomiolizę aptikta

pažeidimas gali sukelti ląstelinių komponentų

Senojo testamento Skaičių knygoje, kurioje

susikaupimą organizme, kuris nusveria pašalinimo

aprašoma masinis žydų išvykimas iš Egipto, kurio

mechanizmą (5).

metu dėl didelio kiekio putpelių vartojimo, jiems

Rabdomiolizė

išsivystė miolizės simptomai (1). Kadangi putpelės

afroamerikiečių rasės žmonėms, pacientams,

pavasario

maitinasi

jaunesniems negu 10 metų bei vyresniems negu 60

dėmėtąja mauda (Conium maculatum), ypatingai

metų, taip pat turintiems didesnį nei 40 kg/m2 kūno

toksišku

masės indeksą (6-7).

metu
augalu,

Šiaurės
kurio

Afrikoje
toksinai

sukelia

yra

dažnesnė

vyrams,

rabdomiolizę su ūmiu inkstų pažeidimu (2).

Nors tikslų rabdomiolizės dažnį sunku apibrėžti,

Antroji istorinė užuomina yra susijusi su graikų

nes

filosofo Sokrato mirtimi. Nors Platonas dialoge

simptominių atvejų yra nediagnozuojami, kasmet

„Faidonas“ teigia, kad Sokratas galėjo mirti išgėręs

Jungtinėse

taurę dėmėtosios maudos ekstrakto, tačiau ne visi

hospitalizuojama apie 26 000 rabdomiolize

„Faidone“ aprašomi klinikiniai simptomai atitinka

sergančių pacientų (8). Studija, atlikta tarp

apsinuodijimą dėmėtąja mauda, todėl tiksliau būtų

kariuomenės savanorių per 6 metų periodą, nustatė

manyti, kad Sokratas mirė išgėręs nuodų kokteilį,

22.2 atvejų dažnį 100 000 savanorių per metus (9).

ne tik dėmėtosios maudos ekstraktą (3).

Pediatrijoje atlikta 3 metų retrospektyvinė studija

Trečioji nuoroda į rabdomiolizę, pateikianti

nustatė 4 atvejus iš 1500 konsultuotų vaikų (10).

dauguma

besimptominių
Amerikos

bei

lengvų

Valstijose

yra

pirmąjį šio sindromo apibūdinimą, datuojama
pirmajame XX a. dešimtmetyje, kada po 1908 m.

3.

Priežastys

gruodžio 28 d. Italijos krantuose įvykusio žemės
drebėjimo bei cunamio, vienas vokiečių bei du

Rabdomiolizės priežastys yra įvairios, kurios gali

italų chirurgai aprašė išgyvenusių aukų klinikinius

būti suskirstytos į dvi grupes: įgytos bei genetinės.

simptomus, taip apibūdindami Crush sindromą,

75% atvejų, pirmasis rabdomiolizės epizodas yra

tačiau tik italų chirurgas Antonino d‘Antona

sukeliamas įgytų priežasčių. 60% atvejų, pacientas

aprašė šoko bei uremijos išsivystymą po trauminių

turi du ar daugiau ligą lemiančių faktorių. (11).

sužalojimų (4).
2.

Apibrėžimas ir epidemiologija

3.1. Įgytos

priežastys,

sukeliančios

rabdomiolizę:
3.1.1.

Sunkus fizinis krūvis gali lemti ūmią

Rabdomiolizė (rabd/o, mi/o, -lizė) pažodžiui

rabdomiolizę, ypač jeigu pacientas

reiškia skersaruožių raumenų suirimą. Ją sukelia

nėra pripratęs prie sunkaus krūvio

raumeninio audinio pažeidimas ir nekrozė, kurio

(12).

pasekoje intraląsteliniai komponentai patenka į

patyrusiems traukulių priepuolį ar

Taip

pat

pastebėta,

kad

kraujotaką. Dažniausiai sukeliama dėl trauminio ar
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3.1.2.

status epilepticus gali išsivystyti

simplex, gripo A ir B virusais bei

rabdomiolizė (13).

legionelioze

Tiesioginė raumenų trauma, kurią

rabdomiolizei (19).

lydi rabdomiolizė, gali būti sukelta

3.1.3.

Autoimuninės

ligos,

riziką
pvz.

polimiozitas bei dermatomiozitas

elektros srovės traumų bei ilgai

gali

trunkančios imobilizacijos (12).

pažeidimą

Užsitesę

išeminiai

rabdomiolizę (20).

sukeliantys

rabdomiolizę,

pokyčiai,

sukelti

raumenų
ir

to

ląstelių
pasekoje,

apima

3.2. Genetines priežastis reikėtų įtarti, jeigu

diseminuotą

rabdomiolizė kartojasi arba yra teigiama

koaguliaciją,

šeiminė anamnezė, lydima fizinės veiklos

pjautuvinių ląstelių krizę bei ūmų

netoleravimo ar dažnų raumenų spazmų

kompartmento sindromą (14).

(21).

Metabolinės

priežastis (infekcija, vaistai, sunki fizinė

okliuziją,

intravaskulinę

priežastys:

hipokalemija,

hipernatremija,

hiponatremija,

hipofosfatemija,

diabetinė

ketoacidozė,

tubulinė

acidozė,

sutrikimai

3.1.5.

didesnę

crush sindromo, traumų, nudegimų,

arterijų

3.1.4.

3.1.7.

turi

bei

Reiktų nepamiršti, kad įgyta

veikla)

gali

išsivystymą

inkstų

lemti

rabdomiolizės

pacientams,

turintiems

paveldėtą metabolinį sutrikimą (11).

skydliaukės

Genetiniai

neketogeninės

sutrikimai,

sukeliantys

rabdomiolizę yra trijų tipų: paveldimos

hiperosmosinės būklės gali sukelti

miopatijos

rabdomiolizę. Dauguma elektrolitų

distrofija ir Bekerio raumenų distrofija),

disbalansų yra antriniai, sukelti

fermentopatijos

sunkaus fizinio krūvio (15).

nepakankamu angliavandenių arba lipidų

Įvairūs

metabolizmu) arba mitochondriopatijos

vaistai:

antipsichotikai,

kolchicinas,

kortikosteroidai,

(pvz.

Diušeno

raumenų

(susijusios

su

(22).

salicilatai, teofilinas ir tricikliai
antidepresantai

yra

siejami

su

4.

Patofiziologija

rabdomiolize (16). Statinai gali

3.1.6.

sukelti miopatiją bei rabdomiolizę

Patofiziologinis

(17). Taip pat, opioidų, kokaino bei

apibūdintas

alkoholio vartojimas sietinas su

bombardavimo buvo aprašytos aukos, patyrusios

rabdomiolize (18).

trauminę

Drebulys, karščiavimas bei tremoras

mioglobinas, patekęs į kraujotaką po trauminio

dėl

sukelti

skersaruožių raumenų pažeidimo, buvo pagrindinė

rabdomiolizę. Pacientai, užsikrėtę

medžiaga, sukėlusi inkstų pažeidimą bei taip

infekcijos

gali

mechanizmas

1941

m.,

rabdomiolizę.

kai

pirmą
po

kartą

Londono

Nustatyta,

kad

Epstein-Barro virusu, ŽIV, herpes
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sukeldavo pacientų mirtį dėl dializės aparatų

glomerulų filtrate, galiausiai sukeldamas kanalėlių

stokos (23).

okliuziją bei inkstų pažeidimą (27).

Fiziologinėmis

sąlygomis,

skeleto

raumenų

ląstelės susitraukimui būtinas nervinis impulsas,

5.

Klinika

kuris sukeliamas valingai. Nervinis impulsas
perduodamas

į

ploną

raumeninės

ląstelės

membraną – sarkolemą. Sarkolema yra fizinis
barjeras bei mediatorius tarp ląstelės ir išorinių
signalų.

Sveikuose

miocituose

sarkolemos

paviršiuje yra pompos, reguliuojančios ląstelės
elektrocheminius gradientus. Svarbiausia iš jų yra
natrio ir kalio suaktyvinta adenozino trifosfatazės
(Na - K - ATPazės) pompa (24). Normaliomis
sąlygomis,

natrio

jonai

yra

aktyviai

transportuojami iš ląstelės, o kalio jonai – į ląstelę,
panaudojant energiją. Kai energija (ATP forma)
išeikvojama, Na – K – ATPazės disfunkcija
sukelia

intraląstelinio

natrio

koncentracijos

padidėjimą. To pasekoje aktyvuojamas natrio ir
kalcio (2Na+ - Ca2+) keitiklis (25). Antrinis kalcio
jonų

koncentracijos

padidėjimas

aktyvina

fermentus, pvz. fosfolipazę A2 ir kitas proteazes,
kurios

suardo

ląstelės

bei

mitochondrijų

membranas. Taip pat didelė kalcio koncentracija
ląstelėse lemia užsitęsusį raumenų susitraukimą, to
pasekoje, ATP dar labiau išeikvojamas (26). Šie
mechanizmai užveda miolizės kaskadą su miocitų
nekroze, kurios rezultatas yra intraląstelinių
komponentų (įskaitant kalį, kalcį, natrį, fosforą,
mioglobiną bei

kreatinkinazę) patekimas į

kraujotaką bei tarpląstelinius tarpus. Normaliomis
sąlygomis, mioglobinas yra surištas su plazmos
globulinais. Tačiau užtenka 100 gramų raumeninio
audinio destrukcijos, kad surišimo pajėgumas būtų
nusvertas ir mioglobinas precipituotų inkstų

Rabdomiolizės klinika gali varijuoti pirklausomai
nuo

raumenų

pažeidimo

dydžio

–

nuo

asimptominių atsipalaidavusių iš pažeistų ląstelių
fermentų

kreatinkinazės

laktatdehidrogenazės

(CK),

(LDH)

bei

aspartataminotransferazės (AST) padidėjimo iki
grėsmingų būklių, susijusių su intravaskulinio
tūrio sumažėjimu, metaboline acidoze, ūmiu inkstų
pažeidimu,
įskaitant

įvairiais

elektrolitų

hiperkalemiją,

disbalansais,

hiperfosfatemiją

bei

hipokalcemiją (5).
Klasikinė simptomų triada – raumenų skausmas,
bendras silpnumas bei tamsi šlapimo spalva –
stebima mažiau negu 10 % pacientų (28). Pacientai
skundžiasi raumenų skausmu, edema, sustingimu
ar

mėšlungiu.

Dažniausiai

įtraukiamos

proksimalinės raumenų grupės, pvz. šlaunų, pečių,
nugaros apatinių raumenų bei dvilypis raumuo
(29).
Net iki 50 % atvejų neturi skundų, susijusių su
skeleto raumenimis, tačiau jiems stebimi bendri
simptomai, pvz. silpnumas, karščiavimas, pilvo
skausmas, tachikardija, pykinimas bei vėmimas,
taip pat patamsėjusi šlapimo spalva (11,19,29).
Kardiologiniai

simptomai

gali

atsirasti

dėl

elektrolitų disbalanso bei varijuoja nuo ritmo
sutrikimų iki asistolijos (30).
Rabdomiolizės

sukelti

sunkūs

metaboliniai

sutrikimai – ūmi inkstų kanalėlių nekrozė,
hiperkalemija, hipokalcemija, hiperfosfatemija,
hipovolemija,

diseminuota

intravaskulinė

34

Journal of Medical Sciences. April 15, 2021 - Volume 9 | Issue 3. Electronic - ISSN: 2345-0592

koaguliacija bei kompartmento sindromas –

nudažo jį rusva arbatos spalva (37). Bendras

koreliuoja su raumenų pažeidimo apimtimi ir

šlapimo tyrimas analizatoriumi bei šlapimo

priklauso nuo kitų rizikos faktorių, pvz. genetinės

mikroskopija

predispozicijos,

kūno

analizatorius nustato kraujo pėdsakus, tačiau

temperatūros svyravimų, nefrotoksinių vaistų

mikroskopuojant nenustatoma eritrocitų. Taip

vartojimo, žmogaus fizinės būklės bei hormonų

įvyksta

(31).

mioglobino ir hemoglobino (38). Mioglobinurija,

Nepriklausomai nuo etiologijos, rabdomiolizės

esant padidėjusiai kreatinkinazės koncentracijai,

mirštamumas išlieka aukštas ir siekia iki 8 % (32).

patvirtina rabdomiolizės diagnozę (39).

hipotenzijos,

sepsio,

rodo

todėl,

mioglobinuriją,

nes

analizatorius

kai

neskiria

Papildomi tyrimai yra reikalingi rabdomiolizės
6.

Laboratorinė diagnostika

rizikos veiksniams bei komplikacijoms įvertinti –
rutiniškai nustatoma elektrolitų (kalio, kalcio,

Rabdomiolizės laboratorinė diagnostika labiausiai

fosforo) koncentracija serume bei inkstų funkciją

remiasi serumo kreatinkinazės koncentracijos

atspindinti

nustatymu. Kreatinkinazės koncentracija pradeda

Koagulograma

turėtų

didėti per 12 val. nuo raumenų pažeidimo, pasiekia

diseminuotos

intravaskulinės

didžiausią koncentraciją per 24-72 val. ir

išsivystymo. Esant elektrolitų disbalansui, ypač

stabilizuojasi

hiperkalemijai,

apie

5

dieną

po

pažeidimo.

Kreatinkinazės pusinės eliminacijos laikas yra apie

kreatinino

koncentracija
būti

skiriama

serume.

vertinama

dėl

koaguliacijos

elektrokardiograma

įvertinti dėl širdies laidumo sutrikimų (40).

48 val., todėl koncentracija mažėja 40-50 %
kasdien po penktosios dienos nuo pažeidimo (33).

7.

Gydymas

Normali serumo kreatinkinazės koncentracijos
viršutinė riba vyrams yra 171 U/l, o moterims –

Rabdomiolizės gydymas neturi patvirtintų gairių,

145 U/l (34). Rabdomiolizės diagnozė remiasi

tačiau

kreatinkinazės koncentracijos padidėjimu >1000

rabdomiolizės gydymo žingsniai yra skysčių

U/l arba daugiau negu 5 kartus virš viršutinės

terapija

normos ribos (35). Pacientams su kreatinkinazės

priežasties šalinimas. Ankstyvas ir agresyvus

koncentracija

kreatinino

intraveninių skysčių infuzijos skyrimas yra skirtas

koncentracija >1,5 mg/dL rekomenduojama sekti

ūmaus inkstų pažeidimo prevencijai. Taip pat,

inkstų funkciją (36).

gydymui naudojami natrio bikarbonatas, manitolis

Normali mioglobino koncentracija kraujo serume

bei

yra 30-80 μg/l, o šlapime – 3-20 μg/l.

priežasties

Rabdomiolizės

rabdomiolizę

>5000

atveju,

U/l

bei

serumo

mioglobino

ekspertai
bei

sutinka,

raumeninio

furosemidas

(41).

šalinimas
sukeliančių

kad

audinio

Raumenų
apima
vaistų

esminiai
pažeidimo

pažeidimo
potencialiai
nutraukimą,

koncecntracija didėja ir nusveria kraujo plazmos

paciento temperatūros kontrolę, infekcijos gydymą

globulinų surišimo galimybes, todėl mioglobinas,

bei kitų priežasčių šalinimą (42).

filtruojamas inkstuose, patenka į šlapimą bei
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7.1. Skysčių terapija turėtų būti skiriama per

skiriamas, jeigu taikant tik skysčių

pirmąsias 6 val. nuo raumenų pažeidimo.

terapiją, nepasiekiama 300 ml/h diurezė.

Skysčių terapijos tikslas yra išlaikyti

Manitolio reiktų vengti pacientams su

diurezę 300 ml/h arba daugiau. (43).

anurija,

Vienoje

gydymas turėtų būti pradedamas tik

studijoje

infuzijos

tirpalui

naudotas Ringerio laktatas rodė geresnius

todėl

diurezės

įvertinimui

skysčių terapija (48).

rezultatus lyginant su 0,9% NaCl tirpalu

7.4. Pakaitinė

inkstų

pašalina

– pacientų šlapimo pH (7,25 palyginti su

mioglobiną

5,5) bei serumo pH (7,44 palyginti su

sumažindama

7,36) buvo aukštesni (44). Tačiau tyrimo

pažeidimą.

imtis buvo tik 28 pacientai, taip pat

laboratoriniai rodikliai taikant inkstų

nebuvo

kreatinino

pakaitinę terapiją pagerėjo, mirštamumo

koncentracija, todėl sunku įvertinti ūmaus

dažnis nesikeitė. Todėl inkstų pakaitinė

inkstų pažeidimo dažnį tarp dviejų grupių

terapija turėtų būti taikoma tik esant

(43).

būklę,

pavojingiems elektrolitų disbalansams,

kadangi masyvi skysčių infuzija gali

kaip komplikacijoms dėl ūminio inkstų

lemti stazinį širdies nepakankamumą ir

pažeidimo, kurie neatsako į standartinį

plaučių edemą, ypač vyresnio amžiaus

gydymą (49).

pateikta

Svarbu

serumo

sekti

pacientų

iš

terapija

kraujotakos,
tolimesnį

Tačiau

nors

taip
inkstų

pacientų

pacientams su kardiovaskuliniais rizikos
veiksniais (45).

8.

Prognozė

7.2. Natrio bikarbonato infuzija yra paremta
tuo,

kad

rūgštinė

didina

Pacientų su rabdomiolize prognozei naudojama

mioglobino toksiškumą, todėl šarminis

McMahon skalė, kuri rodo pacientų mirtingumo

šlapimas

gali

sumažinti

mioglobino

riziką

nusėdimą

ir

redukciją

bei

lipidų

pažeidimui. McMahon skalė įtraukia paciento

peroksidaciją, taip sumažindamas inkstų

amžių, lytį, etiologiją ir pradinius laboratorinius

kanalėlių

Todėl

rodiklius (kalcį, kreatininą, kreatinkinazę, fosforą

manoma, kad šlapimo pH virš 6,5 gali

bei bikarbonato jonus) (50). McMahon skalė virš 6

užkirsti kelią ūmaus inkstų pažeidimui

balų buvo didesnio jautrumo (86% palyginti su

(46). Taip pat, natrio bikarbonato infuzija

83%) ir specifiškumo (68% palyginti su 55%)

koreguoja hiperkalemiją bei metabolinę

prognozuojant inkstų pakaitinės terapijos poreikį

acidozę (47).

negu kreatinkinazės koncentracija > 5000 U/l.

pažeidimą

aplinka

(28,42).

7.3. Manitolis teoriškai gerina diurezę, inkstų
perfuziją,

mioglobino

šalinimą

bei

riziką

išsivystyti

ūmiam

inkstų

McMahon skalėje 5 balai ir mažiau rodo 2-3%

ir

tikimybę inkstų pakaitinės terapijos poreikiui, o

tiesiogiai veikia inkstų parenchimą kaip

virš 10 balų rodo 52-61,2% inkstų pakaitinės

antioksidantas. Manitolis turėtų būti

terapijos arba mirties tikimybę (51).
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