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Ágrip 

Inngangur: Rákvöðvarof orsakast meðal annars af áverkum, vímuefnum og lyfjum, 

sýkingum, blóðþurrð, langri legu og ofþjálfun. Innihald rákvöðvafruma losnar út í blóð við rof 

þeirra, meðal annars CK, sem er notaður við greiningu rákvöðvarofs, og vöðvarauði, sem 

leiðir til nýrnabilunar. Markmið rannsóknarinnar var að kanna faraldsfræði 

rákvöðvarofstilfella er komu til meðferðar á Landspítala á árunum 2008-2012. 
 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og tók til allra sem komu til 

greiningar á Landspítala frá 1. janúar 2008 til 31. desember 2012 með CK-gildi yfir 1000 

IU/L. Undanskildir voru sjúklingar með CK-hækkun vegna blóðþurrðarsjúkdóms í hjarta. 

Skráður var tilfellafjöldi, kyn, CK-gildi, dagsetning komu, orsök og staðsetning 

rákvöðvarofsins, innlagnarlengd ásamt fylgikvillum er þörfnuðust meðferðar. 
 

Niðurstöður: Tilfellin voru alls 648, 

215 konur (33,2%) og 433 karlar 

(66,8%). Miðgildi aldurs var 56 ár. 

Vikmörk CK-hækkunar voru 1.002 -

605.628 IU/L en flestir (65,7%) voru 

með væga CK-hækkun, þ.e. minna en 

5.000 IU/L. Algengustu orsök má sjá í 

töflu sem og miðgildi CK mælinga. 

Rákvöðvarof var algengast í ganglimum 

(26,7%) og griplimum (16,0%) en staðsetning var ótilgreind hjá 53,8%. Einstaklingar sem 

þurftu innlögn voru 532 en 65 létust. Hólfaheilkenni kom fyrir hjá 21 einstaklingi og bráð 

nýrnabilun hjá 115 (17,7%) og þurftu 32 blóðskilun. Fylgikvillar komu fyrir hjá yfir 30% í 

súrefnisþurrðar- og sýkingarflokkunum en hjá 3,7% í ofþjálfunarflokknum. Miðgildi CK-

hækkunar var 4.475 IU/L hjá yngri en 50 ára og 2.462 IU/L hjá þeim sem voru eldri (P < 

0,001). Fylgikvillar voru algengari hjá þeim síðarnefndu (P < 0,001). 
 

Ályktun: Fleiri karlar en konur fengu rákvöðvarof. Algengustu orsakir voru vegna 

misnotkunar vímuefna, langvarandi legu aldraða og áverka eftir slys. Alvarlegir fylgikvillar 

rákvöðvarofs voru algengir. CK-hækkun var meiri í yngri aldursflokkum og fylgikvillar 

algengari í eldri. CK-hækkun varð almennt mest af völdum ofþjálfunar og þar voru fylgikvillar 

fátíðastir. 

Orsakir 
rákvöðvarofs 

Fjöldi 
tilfella 

Hlutfall 
(%) 

CK-miðgildi 
(IU/L) 

Misnotkun vímuefna 128 19,8 3.245 

Löng lega aldraðra 107 16,5 2.275 

Áverkar 84 13,0 2.611 

Langar skurðaðgerðir 62 9,6 2.139 

Sýkingar 59 9,1 2.871 

Súrefnisþurrð í vöðva 54 8,3 4.292 

Ofþjálfun / áreynsla 54 8,3 24.132 

Önnur orsök 100 15,4 2.926 
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 Skammstafanir 

ALAT – Alanine aminotransferase, alanín amínótransferasi. 

ARF – Acute renal failure, bráð nýrnabilun. 

ASAT – Aspartate aminotransferase, aspartat amínótransferasi. 

CK – Creatine kinase, kreatín kínasi. 

IU/L – International units per litre, alþjóðlegar einingar á lítra. 

LD – Lactate dehydrogenase, vetnissviptir mjólkursýru. 

LSH – Landspítali - háskólasjúkrahús. 
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1 Inngangur 

1.1 Almennt um rákvöðvarof 
Rákvöðvarrof, eða rhabdomyolysis, verður þegar rákóttir vöðvaþræðir beinagrindarvöðva 

þrotna niður ýmist vegna utanaðkomandi skaða eða þegar orkubirgðir anna ekki eftirspurn í 

rákvöðvafrumu (1). Margar orsakir rákvöðvarofs eru þekktar (1,2). Við vöðvafrumuskemmdir 

berast efni úr frumunum út í blóð og sum þessara efna geta valdið skaða annars staðar í 

líkamanum. Þar skiptir mestu vöðvarauðinn (mýóglóbín) sem getur leitt til bráðrar 

nýrnabilunar en hún er algengasti fylgikvilli rákvöðvarofs. Aðrir fylgikvillar eru 

jónaójafnvægi, rúmtaksskerðing blóðvökva, efnaskiptasýring, storkukvillar og hólfaheilkenni 

(3). Ensímið kreatín kínasi (CK) losnar einnig úr rákvöðvafrumunum. Blóðgildi þess er einn 

mikilvægasti þátturinn þegar kemur að greiningu rákvöðvarofs. 

Einkenni sjúklinga með rákvöðvarof geta verið allt frá vægum vöðvaverkjum upp í mikla 

rúmtaksskerðingu, alvarlega nýrnabilun og lífshættu (4). Faraldsfræði rákvöðvarofs hefur lítið 

sem ekkert verið rannsökuð hér á Íslandi en hefur verið mikið skoðuð í öðrum löndum. Um 

26 þúsund tilfelli eru t.d. tilkynnt árlega í Bandaríkjunum (5). Orsakir og afleiðingar 

rákvöðvarofs eru mjög breytilegar milli rannsóknarþýða. Rákvöðvarof hefur líklega fylgt 

manninum frá örófi alda. 

1.2 Saga rákvöðvarofs 
Greining og þekking á rákvöðvarofi er nokkuð ný af nálinni miðað við hve lengi ástandinu 

hefur verið lýst. Til eru vísbendingar sem eru árþúsunda gamlar. Elstu lýsingarnar má finna í 

gamla testamenti Biblíunnar. Þegar þeir Ísraelar, sem voru þrælar í Egyptalandi, voru leystir 

úr ánauð fóru þeir um eyðimörkina á leið sinni til fyrirheitna landsins. Þar báðu þeir Guð um 

að senda sér kjöt. Þeim varð að ósk sinni og fundu fullt af akurhænum sem þeir átu. Í kjölfar 

þessa gekk yfir þá plága sem dró marga til dauða. Skýringin er sú að við Miðjarðarhafið vex 

óðjurt og þekkt er að hún valdi vöðvaniðurbroti í mönnum sem borða hana. Akurhænur á 

þessum slóðum éta mikið af henni á vorin. Þessi atburður í Biblíunni varð einmitt að vori 

(6,7). 

Lýsing á rákvöðvarofi í klínískum tilgangi var ekki skrásett fyrr en löngu síðar og þá í 

tengslum við kramningsáverka. Þá var það kallað heilkenni vefjakramnings (crush syndrome). 

Fyrstu heimildir um þetta heilkenni og bráða nýrnabilun í kjölfar þess eru frá 1908 eftir 

jarðskjálfta í Messina á Sikiley og þær næstu í þýskum ritum frá fyrri heimstyrjöldinni þar 

sem hermenn grófust undir urð í skotgröfunum (8). 
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Í seinni heimstyrjöldinni fór þetta að skýrast betur. Þá var rákvöðvarof skilgreint sem 

eitthvað sem maður fengi við áverka og þá sérstaklega kramningsáverka. Þegar Þjóðverjar 

gerðu ítrekaðar loftárásir Lundúni árið 1941 krömdust margir íbúar borgarinnar undir grjóti 

og rústum. Flestir þeirra fengu nýrnabilun og létust í kjölfarið. Krufning leiddi í ljós 

breytingar í nýrunum þar sem blóðlitaðar afsteypur höfðu lokað fjarpíplum nýrunga. Það voru 

Bywaters og Beall sem rannsökuðu þetta og skilgreindu rákvöðvarofið fyrstir en þá aðeins af 

orsökum kramningsáverka (9,10). Bywaters og Stead lýstu síðan árið 1944 hlutverki 

mýóglóbíns í meingerð sjúkdómsins með því að sprauta því í kanínur. Þær fengu í kjölfarið 

bráða nýrnabilun (11). 

Rákvöðvarof hefur í sögunni að mestu verið rannsakað í tengslum við náttúruhamfarir og 

stríð. Smám saman hefur komið í ljós að ástæður rákvöðvarofs eru fjölmargar og hefur bæst 

ört í fjölda þeirra með árunum (6). Aðrar orsakir en áverkar voru ekki að fullu viðurkenndar 

fyrr en á áttunda áratugnum. Þá voru rákvöðvarofstilfelli rannsökuð og fundust margs konar 

orsakir, t.d. vegna vímuefnamisnotkunar, langvarandi legu, krampa o.fl. (7,12,13). Síðan þá 

hafa menn uppgötvað að rákvöðvarof af öðrum orsökum er um fimm sinnum algengara en af 

völdum áverka (14). 

1.3 Lífefnafræði rákvöðvarofs 

1.3.1 Röskun rákvöðvafruma 

Við rákvöðvarof verður truflun á starfsemi frumuhimnu, natríum-kalíum dæla hennar og 

jónajafnvæginu yfir hana. Röskun í frumuhimnu verður við kramningsáverka, við að rifna, 

við bruna, högg og eitrun. Við það minnkar geta hennar til að stjórna flæði vatns og jóna inn 

og út úr vöðvafrumu. Natríum-kalíum dælan er einn mikilvægasti þátturinn í viðhaldi rétts 

jónastyrks innan sem utan frumu. Hún þarf ATP til að virka og því þarf nægt súrefni að vera 

til staðar svo að fullnægjandi magn af ATP sé framleitt fyrir dæluna. Dæmi um aðstæður þar 

sem súrefni er lítið eru lostástand, lokun aðlægra æða eða við þrýsting á vef og samþjöppun 

hans. Enn fremur þegar of mikið af orku er eytt miðað við ATP framleiðslu, t.d. við krampa, 

ofáreynslu og ofurhita. Jónaójafnvægi yfir frumuhimnu helst í hendur við röskun 

frumuhimnunar og vanstarfsemi natríum-kalíumdælanna (3). 

1.3.2 Ójafnvægi blóðsalta 

Við röskun ofangreindra þátta byrjar frumuhimnan að brotna niður og þá flæðir inn í 

vöðvafrumur mikið magn natríums og vatns sem leiðir til þess að frumurnar bólgna út. Við 

þetta eykst innanhólfsþrýstingur en einnig leiðir þetta til almennar rúmtaksskerðingar í 
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æðakerfi sem ýtir undir æðaþrengingar (3). Þá flæðir líka mikið magn af kalsíum inn í 

frumurnar í skiptum fyrir natríum. Það getur stuðlað að langvarandi samdrætti vöðvaþráðanna 

og þar með orkuþrots og frumudauða (7). Kalsíum veldur auknum vöðvasamdrætti með því 

að virkja fosfórlípasa A, próteasa og æðavirkar sameindir. Þetta þrennt eflir niðurbrotsferlið 

(1). Þá ráðast daufkyrningar einnig inn í skemmdu frumurnar og virk súrefnissambönd 

myndast í miklum mæli. Báðir þættir geta ýtt undir frekari skemmdir (7). Af þeim efnum sem 

flæða úr frumunum í miklum mæli er kalíum þýðingarmest í fyrstu en utanfrumustyrkur þess 

er yfirleitt mjög lágur. Mikil kalíumhækkun í blóðvökva getur reynst banvæn og kalíum hefur 

eituráhrif á hjartavöðva og getur valdið hjartsláttaróreglu (3). Ef kalsíumlækkun verður 

samhliða kalíumhækkuninni eru enn auknari líkur á hjartsláttaróreglu (7). Fosfathækkun í 

blóðvökva getur einnig myndast við rákvöðvarof. Hún eykur enn frekar innflæði kalsíums í 

rofnu vöðvafrumurnar og eykur þar með kalsíumlækkun í blóðvökvanum (3,7). 

1.3.3 Kreatín kínasi 

Kreatín kínasi (CK) er næmasti vísirinn þegar kemur að auknu gegndræpi vöðvafrumuhimnu 

og rákvöðvarofi. Eðlilegt gildi hans er 45 - 260 IU/L en í flestum vísindagreinum er talað um 

að CK-gildi þurfi að ná fimmföldum efri mörkum til þess að um rákvöðvarof sé að ræða 

(hærra gildi en 1000 IU/L) (4). CK hækkar innan við 12 klst. eftir rof, nær hámarki eftir 1 - 3 

daga og lækkar á 3 - 5 dögum að því gefnu að vöðvaskaðinn sé ekki viðvarandi (6). CK hefur 

engin eituráhrif í líkamanum (3). 

CK skiptist í þrjú samsætuensím og þegar blóðgildi CK er mælt fæst samanlagt magn allra 

samsætanna. Samsæturnar eru CK-MB, sem finnst aðallega í hjartavöðvafrumum, CK-BB, 

sem finnst aðeins í heila og nýrum, og CK-MM, sem finnst í rákóttum 

beinagrindavöðvafrumum. Þar sem heildar CK samanstendur að mestu leyti af CK-MM er 

enginn ávinningur í að mæla hann einungis (3,14). Samt sem áður gerist það að þegar 

blóðþurrðarsjúkdómur er í hjartavöðva hækkar CK-MB umtalsvert. Og þegar grunur liggur á 

rákvöðvarofi er hjartasjúkdómur útilokaður með því að skoða hlutfall CK-MB af heildar CK. 

Það þarf að vera minna en 5% af heildar CK í blóði til þess að  útilokun sé rökrétt (15,16). 

CK-hækkun meiri en 5.000 IU/L bendir til að vöðvaskaðinn sé alvarlegur (6) en talað er 

um að á meðal ungra heilbrigðra einstaklinga geti CK-gildi orðið allt að 15.000 IU/L án þess 

að leiða til fylgikvilla rákvöðvarofs (17). Í sumum rannsóknum hefur ekki fundist samband 

milli CK-hækkunar og nýrnaskaða (2,16,18,19). Aðrar hafa sýnt fram á að nýrnabilun er mun 

algengari hjá þeim sem eru með CK-gildi yfir 5.000 IU/L samanborið við þá sem eru undir 

5.000 IU/L (6,20). Þegar CK-gildi er hærra en 16.000 IU/L eru sterkar líkur á bráðri 
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nýrnabilun (21). Þar að auki er dánartíðni aukin hjá þeim sem eru með CK-gildi > 75.000 

(10). CK getur hækkað í 10.000 - 200.000 IU/L og jafnvel mun meira í rákvöðvarofi. Aðeins 

rákvöðvarof getur stuðlað að svo öfgakenndri CK-hækkun (21). 

1.3.4 Vöðvarauði 

Mikið af vöðvarauða losnar við rákvöðvarof eins og áður sagði. Hann berst með blóði til 

nýrna og er greinanlegur bæði í þvagi og blóði þegar mikið er af honum. Þetta er í raun efnið 

sem við viljum helst vita hvort mikið er af í blóði þar sem það leikur aðalhlutverk í tilkomu 

bráðrar nýrnabilunar. Blóðmælingar á vöðvarauða eru ekki mjög næmar þegar kemur að 

greiningu rákvöðvarofs vegna þess hve fljótt hann er skilinn út, eða á 1 - 6 klst., og er ekki 

alltaf til staðar í þvagi (16). Þar sem oftast líða meira en sex klukkustundir þar til sjúklingur 

leitar til heilbrigðiskerfisins vegna rákvöðvarofs gefur CK oft betri mynd af rákvöðvarofinu 

nema ef vöðvaniðurbrotið er viðvarandi (2). Hækkun á vöðvarauðanum verður töluvert á 

undan mestu CK-hækkuninni þannig að ef stuttur tími er liðinn frá rákvöðvarofi eða ef 

vöðvaskaðinn er viðvarandi getur vöðvarauðamæling á blóði verið hjálpleg (22). CK er þrátt 

fyrir það mun betri vísir en vöðvarauðinn þar sem helmingunartími CK í blóði er 1,5 dagar 

(6). 

1.3.5 Aðrar breytingar 

Við rákvöðvarof verður einnig mikil losun á kreatíníni, púríni, þrombóplastíni, þvagefnum og 

vöðvaensímum svo sem LD og lifrarensímunum ASAT og ALAT. Mikil hækkun á 

lifrarensímum eru þó talin vera vegna vanstarfsemi lifrar við rákvöðvarof (3,4,18). Súrnun er 

mikilvægt hugtak í bráðri nýrnabilun en úr rákvöðvafrumum losnar mikið af mjólkursýru sem 

leiðir til efnaskiptablóðsýringar og súrnunar þvags (14). Ef rúmtaksskerðing er mikil getur 

lifur ekki losað líkamann við mjólkursýruna og þannig komið í veg fyrir 

efnaskiptablóðsýringuna. Í vöðvum er mikið kreatín sem er losað í rákvöðvarofi og umbreytt í 

kreatínín. Því mætti búast við mikilli kreatínínhækkun í blóði en í mörgum tilvikum verður 

hún ekki og er ástæða þess óþekkt (7). Kreatínín hækkar einnig mikið við bráða nýrnabilun og 

er notað sem vísir um nýrnaskaða (5). 

ALAT og ASAT hækka í mörgum tilfellum og margar rannsóknir hafa sýnt fram á hækkun 

þessarra ensíma við rákvöðvarof (23,24) en röskun á lifrarstarfsemi verður í 25% tilfella. Það 

er vegna próteasa sem losna úr rákvöðvafrumunum og valda bólgu og skaða í lifur (5,6). 

Ásamt próteösum er líklegt að hækkaður líkamshiti og lágþrýstingur séu meðvirkandi orsakir 
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vanstarfsemi lifrar. ALAT og ASAT hækka mest innan við 72 klst. eftir rákvöðvarof og er 

vanstarfsemin oftast viðsnúanleg (23). 

1.4 Orsakir rákvöðvarofs 
Margt getur leitt til þeirra grunnferla sem einkenna atburðarás rákvöðvarofsins en menn 

greinir á um hvaða orsakir séu algengastar (6). Það getur reynst erfitt í mörgum tilvikum að 

skilgreina orsök rákvöðvarofs nákvæmlega en yfirleitt er hægt að finna einn ríkjandi 

orsakaþátt (25). Meðal algengustu orsaka eru áverkar og meiðsli, áreynsla og ofþjálfun, 

vímuefna- og lyfjanotkun, súrefnisþurrð og sýkingar (4). 

1.4.1 Áverkar 

Þegar rákvöðvarof orsakast af áverkum er oftast talað um kramningsáverka en það á við þegar 

líkamshluti kremst á milli tveggja yfirborða. Það er algengt meðal þeirra sem festast undir 

þyngslum og braki í langan tíma. Þetta heilkenni er því oftast tengt við hamfarir af völdum 

náttúru eða manna (14). Þegar vöðvinn kremst teygist á vöðvaþráðunum og 

vöðvafrumuhimnan sleppir innihaldi sínu út í blóðstreymið (10). Ekki þarf alltaf eiginlegan 

kramningsáverka til að valda rákvöðvarofi í slysum. Vinnustaðaslys, þá séstaklega í iðnaði, 

og umferðarslys eru algeng dæmi um áverkavalda rákvöðvarofs sem og hátt fall, alvarleg 

brunasár og líkamsárásir (5,6,14). Rákvöðvarof er líklegra eftir slys ef töf er á meðhöndlun 

áverka. Stundum þarf lítið annað en högg á vöðva, t.d. við íþróttir, til þess að stuðla að 

rákvöðvarofi (3). Annars er talið að rákvöðvarof verði í einhverjum mæli hjá allt að 85% 

sjúklinga með áverka eftir slys (6). 

1.4.2 Ofþjálfun 

Rákvöðvarof eftir ofþjálfun einkennist af verkjum, bólgu og máttleysi í vöðva og eru 

einkennin oftast síðkomin eftir langvarandi og endurtekna ofáreynslu. Þeim er oft lýst sem 

óvenjuslæmum harðsperrulíkum verkjum sem koma fram 24 - 72 klst. eftir áreynslu (26). Við 

ofþjálfun verður þrot á ATP birgðum rákvöðvafruma og vanstarfsemi í dælum 

frumuhimnunnar sem leiðir til rofs hennar og við það fer ferli rákvöðvarofsins af stað (14). Í 

rauninni er rákvöðvarof eðlileg svörun líkamans við mikilli áreynslu þar sem vöðvinn brýtur 

sig niður og byggir sig aftur upp til að aðlaga sig að aukinni áreynslu. Því getur gangur 

rákvöðvarofs eftir ofþjálfun bæði verið sjúklegur eða góðkynja, þ.e. aðeins vöðvaverkir og 

máttminnkun án fylgikvilla og annarra einkenna (26). 

Ef einstaklingur er ekki í góðu líkamlegu formi og hreyfir sig ekki að staðaldri eða ef 

áreynslan fer fram í miklum hita og raka er aukin hætta á rákvöðvarofi og sjúklegum gangi 
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þess (18). Ein rannsókn sýndi fram á að minni líkur eru á rákvöðvarofi ef einstaklingur hreyfir 

sig daginn áður en hins vegar aukast líkurnar ef hann teygir vel á vöðvunum eftir áreynsluna 

(27). Aðrir áhættuþættir áreynslurákvöðvarofs eru offita, veirusýkingar og óeðlileg 

líkamsbeiting við æfingar. 

Þekkt er að ástandið er líklegra til þess að verða sjúklegt við ofþornun, eftir notkun 

vímuefna og ef einstaklingur er með sigðkornablóðleysi (26). Kalíumlækkun í blóðvökva 

eykur einnig líkur á sjúklegu rákvöðvarofi samhliða áreynslu en það er talið vera vegna 

takmörkunar á æðavíkkun (6). 

Margt bendir til þess að bráð nýrnabilun sé mun sjaldgæfari og spítaladvöl almennt styttri 

eftir áreynslurákvöðvarof en rákvöðvarof af öðrum toga (2,25). Fylgikvillar rákvöðvarofs eru 

sjaldgæfir ef rofið er af völdum ofþjálfunar og meiri líkur eru á góðkynja gangi ástandsins í 

þeim tilfellum. Almennt gildir eftir ofþjálfun að skilyrði góðkynja rákvöðvarofs eru uppfyllt 

ef CK-hækkun er minni en 15.000 IU/L, kreatínín gildi eðlilegt, þurrkur ekki mikill og aðrir 

áhættuþættir rákvöðvarofs fjarverandi. Þá er umfangsmikillar meðferðar ekki þörf (17). 

Áreynslurákvöðvarof er þekktast meðal maraþonhlaupara, eftir lyftingar og aðra vaxtarrækt 

og í herþjálfun (1,3,14). 

1.4.3 Vímuefni og lyf 

Rákvöðvarof vegna misnotkunar á vímuefnum er í flestum tilvikum vegna ofneyslu áfengis 

eða misnotkunar róandi lyfja sem sprautað er í æð (28). Amfetamín, alsæla, bensódíasepín og 

önnur algeng eiturlyf geta líka leitt til rákvöðvarofs (14). Vissulega geta öll vímuefni og lyf 

sem hafa eituráhrif á vöðvafrumur valdið rofi og þá sérstaklega ef efnum er blandað saman 

(1). Rannsóknir hafa sýnt að þrátt fyrir eituráhrif þessara vímuefna á rákvöðva, verður 

rákvöðvarof í flestum tilfellum vegna meðvitundaleysis af völdum vímunnar og langvarandi 

legu á hörðu yfirborði (28–31). Vímuefnið er þá skilgreint sem óbein orsök rákvöðvarofsins. 

Yfirleitt kemur rákvöðvarof fram í útlimum þar sem þeir eru mest útsettir fyrir þrýstingi þegar 

kemur að meðvitundarleysi í afbrigðilegri stöðu. Djúpsvefn á útlim í kjölfar vímu getur leitt 

til tímabundinar lömunar og jafnvel úttaugaskaða (32). Þó finnast mörg dæmi um rákvöðvarof 

eftir misnotkun vímuefna án þess að lega og meðvitundarleysi hafi átt í hlut. Í þeim tilfellum 

höfðu vímuefnin bein eituráhrif á vöðvann (16). 

Meðal vímuefna er áfengi algengasti rákvöðvarofsvaldurinn (28,29). Þeir sem eru með 

bráða eða þráláta áfengiseitrun geta fengið rákvöðvarof vegna samspils langvarandi legu, 

kalíumlækkunar í blóðvökva, almennar ákefðar og beinna eituráhrifa áfengis á vöðvafrumur 

(7). Einnig hefur áfengi áhrif á sýtókróm P450 ensímið sem truflar efnaskipti fumanna. Allar 



  

  
  13 

þessar truflanir á jónajafnvægi og efnaskiptum leiða til vanstarfsemi á vöðvafrumuhimnu og 

afskautun hennar sem veldur því að hún rofnar (14,22). Miklar líkur eru á alvarlegum 

fylgikvillum rákvöðvarofs vegna áfengismisnotkunar og margir sem fá rákvöðvarof eftir 

áfengis- og vímuefnamisnotkun enda með blóðskilunarháða nýrnabilun (5). 

Algengt er að ópíumafleiður, s.s. morfín og heróín, leiði til rákvöðvarofs og langvarandi 

meðvitundarleysis (16,28). Vímuefni sem auka óráð og æði (t.d. LSD), adrenhermandi lyf 

(t.d. amfetamín, kókaín) og lyf, sem auka ósjálfráða vöðvasamdrætti, valda aukinni þörf á 

ATP í vöðvafrumum og því klárast orkubirgðir þeirra og afleiðingin er rákvöðvarof. Kókaín í 

miklu magni hefur eituráhrif á vöðvafrumur en veldur oftast rákvöðvarofi með ofurhita og 

langvarandi æðasamdrætti og þar með súrefnisþurrð. Einnig getur kókaín leitt til rákvöðvarofs 

gegnum langvarandi þrýsting á vöðva í meðvitundarlausri legu og eftir krampaköst (6). 

Rákvöðvarof er í rauninni mjög algengt eftir misnotkun kókaíns og sem dæmi má nefna 

rannsókn sem sýndi fram á að 24% þeirra sem komu á bráðamóttöku eftir kókaínmisnotkun 

voru með rákvöðvarof (33). Amfetamín og alsæla valda svo rákvöðvarofi t.d. gegnum 

serótónín eitrun en það einkennist af mikilli vöðvaörvun sem leiðir til orkuþrots í 

vöðvafrumum (1,14). 

Lyf sem raska ATP framleiðslu í vöðvafrumum eða auka orkuþörf umfram 

orkuframleiðslu geta eins og vímuefnin stuðlað að rákvöðvarofi (6). Einkum á þetta við um 

lyf sem hafa hliðarverkanir á sýtókróm P450 ensímið en þar má t.d. nefna 

makróliðusýklalyfin clindamycin og clarithromycin (1,34). Einnig geta þau lyf sem örva 

semjukerfið ýtt undir rákvöðvarof (3) og eins lyf sem hamla fosfórlípasa A (6). 

Þekktust lyfjanna sem valda rákvöðvarofi eru blóðfitulækkandi lyf, þ.e. statínlyf. 

Alvarlegasta aukaverkun statínlyfja er vöðvabólga og rákvöðvarof. Það síðarnefnda kemur 

fram hjá um 0,1% statínlyfjanotenda en vöðvaverkir og máttleysi hjá 1 - 5% (2). Frægt dæmi 

er cerivastatín sem var tekið af markaði árið 2001 eftir að hafa leitt til um 100 dauðsfalla sem 

rekja mátti til rákvöðvarofs (6). Af einhverjum ástæðum reyndist 10 sinnum meiri hætta á 

rákvöðvarofi af völdum þessa statínlyfs en annarra. Banvænt rákvöðvarof vegna statínlyfja er 

sjaldgæft nú og verður hjá u.þ.b. einum af hverjum milljón statínlyfjanotendum (1). Statín 

trufla stoðensím-Q sem er mikilvægur hluti af öndunarkeðjunni. Statínlyf auka því líkur á 

orkuþroti í vöðvafrumu. Þrátt fyrir sterka tengingu við rákvöðvarof er statín líklega oftast 

samverkandi við annan orsakaþátt (6). Rákvöðvarof er einnig þekkt hjá 

krabbameinssjúklingum. Líklegra er að meðferðin stuðli að rákvöðvarofinu frekar en meinið 

sjálft en mörg lyf geta þar verið sökudólgar (35). 
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Þó lyf og vímuefni séu algeng sem ríkjandi orsakaþáttur eru þau oft aðeins samverkandi 

með öðrum orsakaþætti. Talið er að fjöldi lyfja, vímuefna og eiturefna eigi einhvern þátt í um 

80% rákvöðvarofstilfella (14). 

1.4.4 Súrefnisþurrð í vöðva 

Súrefnisþurrð getur orðið við algildan súrefnisskort, eins og við lost, lágþrýsting, kolmonoxíð 

eitrun og langvarandi astmaköst (3,14), eða verið staðbundin, t.d. við lokun æða með blóðsega 

eða blóðreka. Í báðum tilfellum þarf súrefnisskortur að vera í vef í nokkurn tíma til þess að 

vöðvafrumurof eigi sér stað (7).  

Súrefnisþurrð í vöðva getur einnig orðið vegna langvarandi legu þar sem langvarandi 

staðbundinn þrýstingur frá hörðu undirlagi stöðvar blóðflæði (1,14). Þetta á við í flestum 

tilfellum við einstaklinga undir áhrifum vímuefna og aldraða sem geta ekki staðið upp eftir 

fall (3). Í einni rannsókn í Bandaríkjunum var langvarandi lega meðal aldraðra eftir byltu eða 

heilablóðfall ein algengasta orsök rákvöðvarofs (29). Aldraðir sem detta heima hjá sér og geta 

ekki staðið upp geta legið hjálparlausir og ekki fundist fyrr en eftir langan tíma. Oft liggja þeir 

lengi í afbrigðilegri stöðu sem veldur blóðþurrð þar sem þrýstingurinn er mestur og þar með 

rákvöðvarofi (36,37). Súrefnisþurrð getur komið fyrir á öllum aldri en rákvöðvarof er þekkt 

hjá nýburum sem verða fyrir súrefnisskorti í fæðingu (38). 

Aðrar súrefnisþurrðarorsakir eru hólfaheilkenni og ofkæling, en hún leiðir til langvarandi 

æðasamdráttar og þar með súrefnisþurrðar. Hólfaheilkenni er oft afleiðing en getur einnig 

verið orsök ef blæðing verður inn í vöðvahólfið sem veldur þrýstingsaukningu og æðalokun. 

Það stuðlar að súrefnisþurrð sem veldur síðan rákvöðvarofi. Sömuleiðis verður rákvöðvarof 

meira og alvarlegra ef hólfaheilkenni myndast sem fylgikvilli þess (14). Ef súrefnisþurrð í vef 

varir í yfir 4 klst. getur orðið óafturkræfur skaði á vöðva. Talið er skaðinn verði frekar þegar 

súrefnisríkt blóð streymir til vefjarins á ný en við blóðþurrðina sjálfa (3,14). Með blóðinu 

streyma að hvít blóðkorn sem eyða rofnu vöðvafrumunum og einnig súrefni. Þá eykst myndun 

á virkum súrefnissamböndum til muna. Hvort tveggja leiðir til enn frekari skemmda (7). 

Ráköðvarof getur einnig orðið við skurðaðgerðir og er það líklega samspil nokkurra þátta. 

Staðbundinn þrýstingur frá undirlagi getur verið ástæða rákvöðvarofs í löngum 

skurðaðgerðum og þá sérstaklega ef sjúklingur er í afbrigðilegri líkamsstöðu (3). Þá getur 

langvarandi klemmun æða í skurðaðgerð stuðlað að súrefnisþurrð og rákvöðvarofi (7). 
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1.4.5 Sýkingar 

Sýkingar eru þekktir orsakaþættir og geta verið meginorsök eða verið samverkandi þáttur í 

tilkomu rákvöðvarofs. Bæði geta staðbundnar sýkingar í vöðva og almennar blóðsýkingar 

valdið rofinu. Eiturefni sem bakteríurnar losa, meðfylgjandi hiti, kuldahrollur og þurrkur 

stuðla að rákvöðvarofinu (6). Einnig er rákvöðvarof algengt við blóðsýkingarlost (3) en í því 

ástandi eru mjög miklar líkur á alvarlegum afleiðingum og sjúklegum gangi þess (14). Meðal 

baktería geta keðjukokkar, klasakokkar og bifstafir (salmonella) haft bein eituráhrif á vöðva 

en margar aðrar tegundir hafa verið nefndar í þessu samhengi. Flestar bráðar veirusýkingar 

geta leitt til rákvöðvarofs (6). Algengast er að það sé af völdum inflúensuveira og HIV veira 

(39).  

1.4.6 Aðrar þekktar orsakir rákvöðvarofs 

Þó að jónaójafnvægi sé með þekktari afleiðingum rákvöðvarofs er það sömuleiðis vel þekkt 

sem orsök þess. Algeng dæmi um það síðarnefnda eru þrálátar blóðlækkanir á kalíum, fosfati 

og natríum (6). Ef sjúklingur er með mikla kalíumlækkun í blóðvökva afskautast 

vöðvafrumuhimnur og hömlun verður á birgðamyndun glýkógens í þeim. Natríumlækkun í 

blóðvökva veldur rákvöðvarofi líklega gegnum mikla lækkun á osmósuþéttni utan frumna og 

getur það leitt til þess að þær þenjast út og verða mjög óstöðugar (14). Vert er að nefna að 

eðlilegt kalíum gildi í blóði getur verið til staðar þrátt fyrir að orsökin hafi verið 

kalíumlækkun í blóðvökva en mikil losun á kalíum við vöðvafrumurof viðheldur þá réttum 

blóðstyrk kalíums (6). 

Annað sem raskar mikið starfsemi vöðvafrumanna er ofurörvun eins og við krampaköst og 

í ýmsir geðsjúkdómar, s.s. titurvilla (14). Í rauninni verður rákvöðvarof af völdum 

krampakasta vegna þrots á orkubirgðum frumanna í kjölfar langvarandi og ítrekaðra 

samdrátta. Krampaköst hafa verið með algengari orsökum rákvöðvarofs í mörgum 

rannsóknum og þurfa alls ekki að vera afmörkuð við sjúkdóma þar sem krampar eru tíðir 

(25,29). 

Margir sjúkdómar eru þess eðlis að rákvöðvarof er nánast fylgifiskur þeirra. Rákvöðvarofið 

er algeng aukaverkun illkynja ofurhita og illkynja sefunarheilkennis sem einkennist af hita, 

dreifðum vöðvasamdráttum og vöðvastífleika. Þá eru vöðvarýrnunarsjúkdómar augljós 

áhættuþáttur fyrir rákvöðvarof þar sem mikið er um vöðvaniðurbrot og röskun á efnaskiptum í 

vöðvafrumum. Oftast er Duchenne vöðvarýrnun nefnd þegar kemur að rýrnunarsjúkdómunum 

(14). Sumir innkirtlakvillar og arfgengir efnaskipta- og ónæmiskerfiskvillar t.d. vanvirkni 

skjaldkirtils og ketónblóðsýring hjá sykursjúkum geta valdið rákvöðvarofi (3,5). 
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Við mikil veikindi aukast líkur á rákvöðvarofi samhliða þeim til muna og hjá þeim sem eru 

lífshættulega veikir eru miklar líkur á rákvöðvarofi (2,3). Þeir sem eru bráðveikir fyrir 

rákvöðvarof og nýrnabilast eru líklegri til að fá fjölkerfabilun. Það ástand er ein af ástæðum 

þess að dánartíðni meðal rákvöðvarofstilfella er mjög há (5). 

Þetta sýnir að þó oftast sé einn ríkjandi orsakaþáttur fyrir rákvöðvarofi getur hann haft 

margar hjálparhellur. Margar af ofangreindum orsökum ásamt undirliggjandi óþekktum 

efnaskiptakvillum, sem virka á rákvöðvaþræði, hafa líklega áhrif á fjölda rákvöðvarofstilfella 

og ýta undir framgang þeirra. Þannig að samspil margra orsaka leiða oftast til rákvöðvarofsins 

og til eru mörg dæmi um það (4,7,16,17). 

1.5 Afleiðingar rákvöðvarofs 

1.5.1 Einkenni 

Hin sígilda einkennaþrenna rákvöðvarofs er vöðvaverkur, vöðvamáttleysi og dökkt þvag. 

Verkurinn og máttleysið geta verið staðbundin eða dreifð. Algengustu vöðvar sem eiga í hlut 

eru kálfar og vöðvar mjóbaks. Fólk er oft viðkvæmt yfir húð og geta sést bólgu- og 

litabreytingar sem benda til vefjadauða. Þessi einkenni eru þó aðeins öll til staðar í um 10% 

sjúklinga (6) og eru væg eða fjarverandi í um 50% (2). Útbreidd einkenni eru síðan 

litabreytingar á þvagi, þvagþurrð, hiti, vanlíðan, ógleði, uppköst, rugl, óráð og óróleiki (5). 

Litabreyting í þvagi verður vegna vöðvarauðamigu og getur þvagið orðið bleikt, kóklitað eða 

svart (6). Það er mjög góð vísbending um rákvöðvarof en mæling á vöðvarauða er þó aðeins 

til staðfestingar því vöðvarauðamiga er fjarverandi í meirihluta rákvöðvarofstilfella (3). 

1.5.2 Fylgikvillar 

Þeir fylgikvillar, sem hætta er á strax eftir rákvöðvarof, eru kalíumhækkun og kalsíumlækkun 

í blóðvökva, hækkuð lifrarensím vegna bólgu í lifur, hjartsláttaróregla og hjartastopp (5,6). 

Kalíumhækkun í blóðvökva er það fyrsta sem þarf að yfirstíga þegar kemur að meðhöndlun 

rákvöðvarofs því það getur valdið lífshættulegri hjartsláttaróreglu (2). Líkaminn reynir þó að 

skilja út kalíum á alla mögulega vegu til að sporna gegn kalíumhækkuninni, t.d. með svita og 

þvagi og tekst oftast vel upp ef líkaminn er ekki í of sjúklegu ástandi fyrir (22). 

Alvarlegir síðkomnir fylgikvillar rákvöðvarofs eru bráð nýrnabilun, efnaskiptaraskanir, 

dreifður blóðstorkukvilli og hólfaheilkenni sem getur valdið úttaugaskaða (16). Um bráða 

nýrnabilun verður fjallað í kafla 3.5.3. 

Við innflæði vatns í vöðvahólfið eykst þrýstingurinn í því. Þegar hann verður meiri en 

þrýstingur í æðum getur orðið súrefnisþurrð í vöðva sem leiðir til enn frekara niðurbrots og er 
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það þá nefnt hólfaheilkenni (10). Það getur verið lengi að koma fram sem fylgikvilli og 

jafnvel eftir vökvagjöf í æð (16). Hólfaheilkenni er algengast í kjölfar kramningsáverka (2). 

Þrengingar æða og súrefnisþurrð leiða til aukinnar losunar á histamíni. Histamín stuðlar að 

auknu æðagegndræpi og flæði vökva inn í vöðvahólf og við það eykst þrýstingur í hólfinu. 

Með minnkandi blóðflæði verður enn meira vefjadrep og bjúgmyndun (2). Ef yfir 6 klst. líða 

frá upphafi hólfaheilkennis þangað til meðferð er hafin getur orðið óafturkræfur vöðvaskaði 

og vefjadauði (5). 

Talið er að um 23% einstaklinga með rákvöðvarof deyi. Dauðsföll eru oftast sökum 

annarra sjúkdóma eða veikinda sem hrjá sjúkling samhliða rákvöðvarofinu. Rákvöðvarofið 

veldur þó í mörgum tilvikum versnandi ástandi hjá þessum sjúklingum (3). 

1.5.3 Tilkoma bráðrar nýrnabilunar 

Meðferð rákvöðvarofs beinist að miklu leyti að því að fyrirbyggja bráða nýrnabilun. Þegar allt 

að 12 lítrum af millifrumuvökva er seytt inn í deyjandi vöðvavefi getur orðið mikil 

rúmtaksskerðing sem er einn af meginþáttunum er leiða til bráðrar nýrnabilunar (5). Talið er 

að um 4 - 33% þeirra sem fá rákvöðvarof fái bráða nýrnabilun (2,29). Í Bandaríkjunum er 

talið að rákvöðvarof valdi 5 - 25% bráðra nýrnabilana (6). Þessi fylgikvilli sem og 

rúmtaksskerðing blóðvökvans hafa sterk tengsl við alvarlegan gang þessa sjúkdóms og við 

háa dánartíðni hans (5). Oftast þarf að verða mikið vöðvaniðurbrot til að bráð nýrnabilun 

hljótist af  (7). 

Þeir þrír þættir sem stuðla að bráðri nýrnabilun í rákvöðvarofi eru samdráttur 

nýrnaslagæðlinga, afsteypumyndun í holi nýrunga og bein eituráhrif vöðvarauðans á frumur 

nýrunganna (4). Til þess að þessir þættir séu til staðar og valdi skaða verður að verða næg 

rúmtaksskerðing blóðvökva, sem veldur æðasamdrætti, efnaskiptablóðsýring, og þvagsúrnun, 

sem ýtir bæði undir afsteypumyndun og uppsöfnun vöðvarauða (16). 

Þegar vöðvarauði berst til nýrna er hann síaður um gaukul og undir venjulegum 

kringumstæðum endurupptekinn í nærpíplum með innfrumun. Vöðvarauðinn er hins vegar 

ekki endurupptekinn ef of mikið er af honum í píplum og því verður mikið af honum eftir í 

pípluholinu (14). Við vöðvadrep verður líka blóðvökvaþurrð vegna mikils innflæðis vökva í 

deyjandi frumur og einnig virkjast ónæmisboðefni. Bæði stuðla að samdrætti 

nýrnaslagæðlinga (4). Æðasamdráttur í nýrnaslagæðlingum og rúmtaksskerðing veldur 

aukinni endurupptöku á vatni í nýrungum. Þá eykst styrkur vöðvarauðans þar og við það 

myndast vöðvarauðaafsteypur í píplum sem stífla þær (14). Sömuleiðis geta vökvaskerðingin 

og æðaþrengingarnar leitt til súrefnisþurrðar í nýrunum. 
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Úrfellingar vöðvarauðans, þ.e. afsteypumyndunin, verður í fjarlykkjupíplum nýrunga. 

Undir hana ýtir síðan súrnun þvagsins. Hún verður vegna almennrar efnaskiptablóðsýringar 

sem rákvöðvarofið stuðlar að (10). Afsteypustíflan stuðlar síðan að auknum 

innanholsþrýstingi í nýrungum en þá minnkar gaukulsíunarhraði og bjúgmyndun verður í 

nýrum. Það leiðir síðan til bráðrar nýrnabilunar (3,6). 

Til viðbótar við vöðvarauðann er úrat og fosfat í afsteypunum. Þau losna einnig í miklum 

mæli úr vöðvafrumum. Ein af ástæðum þess að lágt pH ýtir undir afsteypumyndun er 

viðloðun vöðvarauðans við Tamm-Horsfall glýkópróteinið. Framleiðsla próteinsins eykst við 

súrnun þvags (6,10). Í súru umhverfi (pH < 5,6) losnar einni glóbínkeðja frá ferríhemat hluta 

vöðvarauðans en hann inniheldur járn. Þessi járnhluti stuðlar að myndun virkra 

súrefnissambanda og ferríhematuppsöfnun, en hún veldur hömlun á oxunarfosfórun og 

glúkósanýmyndun í frumunum. Þetta þrennt, þ.e. virk súrefnissambönd, hömlun á 

oxunarfosfórun og glúkósanýmyndun, hefur mjög skaðleg áhrif á frumurnar og getur leitt til 

bráðs pípludreps (1,14). 

Við þetta má bæta að dreifður storkukvilli, sem er þekktur fylgikvilli rákvöðvarofs, getur 

líka ýtt undir afsteypumyndunina. Þessi kvilli veldur aukinni framleiðslu á þrombóplastíni og 

myndun blóðsega. Blóðsegarnir geta sest í gaukla og því minnkað síunarhraða. Það leiðir til 

aukins styrks vöðvarauða í nýrungum (4). 

1.6 Greining og meðferð 
Þegar sjúklingur kemur á spítala með rákvöðvarof þarf oftast að leggja viðkomandi inn. Gera 

skal hjartalínurit þar sem kalíumhækkun í blóðvökva, sem oft fylgir rákvöðvarofinu, getur 

valdið línuritsbreytingum og hjartsláttaróreglu (32). Athuga þarf hvort sjúklingur er með 

vöðvabólgur, verki og vöðvaáverka. Einnig þarf að komast að hvort sjúklingur misnoti 

vímuefni eða hafi verið lengi meðvitundarlaus (4). Mæla skal áðurnefnd sölt og ensím en 

snögg greining getur í mörgum tilfellum haft úrslitaáhrif á hve vel gengur að meðhöndla 

rákvöðvarofið og fylgikvilla þess (16). Vert er að nefna að kalsíumgjöf vegna 

kalsíumlækkunar í blóðvökva skal aðeins framkvæma ef brýna nauðsyn ber til. Þegar 

rákvöðvarof gengur yfir er allt kalsíum sem hefur safnast upp í vöðvahólfum losað. Þá getur 

kalsíum í blóðvökva hækkað snögglega og leitt til frekari vandamála (3,5). 

Gera skal strimilpróf á þvagi og ef það er jákvætt fyrir blóðrauða án þess að blóðkorn sjáist 

við smásjárskoðun merkir það að vöðvarauðamiga sé til staðar. Eins og áður sagði er það 

mjög góð vísbending um rákvöðvarof (32). 
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Vökvagjöf er megin meðferðin við rákvöðvarofi því ríkuleg vökvagjöf vinnur gegn 

rúmtaksskerðingu, súrnun þvags og blóðs. Oft dugar sú meðferð til að skilja út vöðvarauðann 

og koma þannig í veg fyrir bráða nýrnabilun (16). Gott er að viðhalda þvagútskilnaði upp á 2 

ml/kg/klst þangað til að CK í blóði er orðinn minni en 1.000 IU/L (5). Almennt gildir þó að 

því lengri tími sem líður frá rákvöðvarofi þar til vökvi er gefinn, því meiri líkur eru á bráðri 

nýrnabilun (6) og án viðeigandi meðferðar fær sjúklingur bráða nýrnabilun innan 3 - 7 daga 

eftir rákvöðvarof (2). 

Mikilvægt er að gera þvag basískt þar sem vöðvarauði er uppleystari undir þeim 

kringumstæðum en súrnun ýtir undir afsteypumyndun eins og áður kom fram (10). Bíkarbónat 

er gefið til þess að basa þvagið, þ.e. halda pH gildi þess yfir 6,5. Til eru tilfelli þar sem 

bíkarbónat var talið skipta mestu máli í að koma í veg fyrir nýrnabilun (16). Bösun þvags 

dregur úr eituráhrifum vöðvarauða og afsteypumyndun hans (14). Gallinn við bíkarbónat er að 

það getur aukið kalsíumlækkun í blóðvökva og ýtt undir losun á kalsíumfosfati í vefi (5). 

Oft er gefið mannitol eða önnur þvagræsilyf samhliða vökva og bíkarbónati en skiptar 

skoðanir eru um ávinning þess. Þau skal aldrei gefa ef sjúklingur skilur ekki út þvag (10) og 

aðeins ef hann hefur verið vel vökvaður fyrir (16). Þvagræsilyf á eingöngu að gefa ef 

vökvagjöfin og bíkarbónat skila ekki nægum árangri (5). Ávinningurinn af mannitóli er talinn 

vera sá að það leysir upp afsteypurnar og óvirkjar súrefnissambönd og lágmarkar þannig 

frumuskaða í nýrungum (6). Þó hafa nokkrar rannsóknir gefið í skyn að ávinningur þess sé 

enginn. Þær voru þannig að tveir hópar fengu saltlausn í æð en aðeins annar mannitól og 

bíkarbónat. Hjá þessum hópum komu bíkarbónat og mannitól ekki í veg fyrir bráða 

nýrnabilun umfram vökvameðferð eingöngu (20,40). 

Við nýrnabilun getur blóðskilunarmeðferð verið bráðnauðsynleg í mörgum tilvikum. 

Rákvöðvarof getur dregið einstakling til dauða án blóðskilunar (22) en með henni má 

fjarlægja úrgangsefni og umframvökva úr blóði. Blóðskilun skal framkvæma oft ef 

langvarandi þvagþurrð eða brátt pípludrep eru til staðar. Þá eru líkur á að sjúklingur 

endurheimti nýrnastarfsemi að hluta til eða að fullu (5). 

Við hólfaheilkenni miðar meðferð að því að minnka þrýsting í vöðvahólfinu. Fellsskurður 

er notaður til að losa um þrýstinginn en fara þarf varlega vegna mikillar sýkingarhættu (10). 

Þessi meðferð er oft bráðnauðsynleg til þess að koma í veg fyrir of mikið vefjadrep í 

vöðvahólfum og þá helst til að koma í veg fyrir úttaugaskaða (1,16). Eðlilegur þrýstingur í 

vöðvahólfi er mestur 15 mmHg. Talið er að marktæk blóðþurrð verði í vöðva þegar þrýstingur 

er orðinn meiri en 30 mmHg. Fellsskurð skal gera ef þrýstingur er orðinn meiri en 50mmHg 
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eða ef þrýstingur upp á 30 - 50 mmHg helst óbreyttur í langan tíma og aldrei skal bíða lengur 

en 6 klst. (7). 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna faraldsfræði rákvöðvarofstilfella er komu til 

meðferðar á Landspítala á árunum 2008 - 2012. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Gögn og útilokanir 
Rannsóknin var afturskyggn og tók til allra sjúklinga sem komu á LSH frá 1. janúar 2008 til 

og með 31. desember 2012 með CK-hækkun meiri en 1.000 IU/L sem ekki mátti rekja til 

blóðþurrðarsjúkdóma í hjarta. CK virknimæling var gerð með aðferð sem er rekjanleg til 

staðlaðrar aðferðar sem International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) hefur mælt 

með. Viðmiðunarmörk eru sett samkvæmt samnorrænni úttekt á heilbrigðu þýði (NORIP 

verkefnið) (41). Persónuvernd, framkvæmdastjóri lækninga á LSH og Siðanefnd LSH veittu 

leyfi fyrir rannsókninni. 

Úr gagnagrunni Flexlab kerfis Landspítalans voru fengin mæld CK-gildi, dagsetning 

sýnatöku, nafn sjúklings og kennitala. Af þessum lista þurfti að útiloka þá sem höfðu CK-

hækkun, sem hægt var að rekja til hjartasjúkdóma frekar en rákvöðvarofs, og þá sem ekki 

höfðu neinar skráðar upplýsingar um ástæðu CK mælingar eða skráðar upplýsingar um komu 

á spítalann. 

Einnig voru sótt hæstu blóðgildin á kalíum, fosfati, kreatínín, LD, ASAT og ALAT í dvöl 

sjúklings á LSH og lægstu gildin á natríum og kalsíum. Þessar mælingar þurftu að vera gerðar 

annað hvort innan við tíu dögum fyrir eða innan við tíu dögum eftir hæstu CK mælingu. Það 

var gert til þess að vera viss að um að sem flestum mælingum væri náð. Viðmiðunarmörk 

fyrir þessa þætti voru sett samkvæmt samnorrænu úttektinni (41). Ef viðmiðunarmörk voru 

mismunandi eftir aldri eða kyni var tekið tillit til þess. Viðmiðunarmörkin voru: 

Natríum (137 - 145 mmól/L). 

Kalíum (3,5 - 5,0 mmól/L). 

Fosfat (0,75 - 1,65 mmól/L). 

Kalsíum (2,15 - 2,60 mmól/L). 

Kreatínín (60 - 100 µmól/L). 

ASAT (< 45 IU/L). 

ALAT (< 70 IU/L). 

LD (105 - 205 IU/L). 

3.2 Skráðar breytur 
Notast var við sjúkraskráakerfi LSH til þess að finna upplýsingar hjá heildarþýðinu en 

skráður var fjöldi tilfella, kyn, komuár, komumánuður, vikudagur komu, hæsta mælda CK-

gildi í dvöl á LSH og orsök rákvöðvarofsins. Einnig var fundin staðsetning rákvöðvarofsins ef 

hún var tekin fram, lengd innlagnar í dögum, hvort sjúklingur lést í legu og hvort sjúklingar 
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fengu skýr einkenni rákvöðvarofs, þ.e. vöðvaverki, vöðvarauðamigu eða væga þvagþurrð, eða 

alvarlega fylgikvilla rákvöðvarofs, þ.e. bráða nýrnabilun eða hólfaheilkenni. Að auki var 

skráð hvort nýrnabilaðir þörfnuðust blóðskilunar. Eftir að allar breytur höfðu verið skráðar 

fyrir allt þýðið fór öll úrvinnsla fram án persónuauðkenna. 

3.3 Skiptingar innan breyta 
Tilfellafjöldi var skráður út frá komum en ekki einstaklingum. Ef einstaklingur fékk 

rákvöðvarof tvisvar eða oftar á tímabilinu var hann talinn tvisvar eða oftar. Upphaflega átti að 

skipta eftir orsökum í fjóra hópa en þeir voru ofþjálfun, áverkar, vímuefnamisnotkun og önnur 

orsök. Orsökum var fjölgað vegna meiri fjölbreytni en búist var við. Tilfellum var skipt niður 

í aldursflokka eftir því hve gamlir þeir voru við tilkomu rákvöðvarofsins. Aldursflokkarnir 

voru 0-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80 og yfir 80 ára. Tilfellum var 

einnig skipt upp eftir fylgikvillum þar sem alvarlegasti fylgikvillinn réð hvar einstaklingur var 

flokkaður. Hóparnir voru: 

Bráð nýrnabilun er þarfnaðist blóðskilunar. 

Hólfaheilkenni. 

Bráð nýrnabilun sem þurfti ekki blóðskilun. 

Skýr einkenni rákvöðvarofs án alvarlegra fylgikvilla. 

Hvorki fylgikvillar né einkenni. 

Staðsetning rákvöðvarofs var skráð samkvæmt AIS kerfinu (Abbreviated Injury Scale) sem 

er skali frá 1 - 9 og má sjá fyrir hvaða staðsetningu hver tala stendur í töflu 1 (42). Þar sem 

talan níu stóð fyrir yfirborðsáverka var hún ekki notuð en í stað þess var skráð ef staðsetning 

rákvöðvarofsins var ótilgreind eða rákvöðvarofið óstaðsetjanlegt. Einstaklingar með 

rákvöðvarof á fleiri en einu líkamssvæði, þar sem ekki var hægt að skilgreina annað svæðið 

sem ríkjandi, voru settir í fleiri en einn staðsetningarhóp frekar en sér hóp. 

3.4 Úrvinnsla gagna 
Þegar reiknuð var út marktækni var miðað við p-gildi minna en eða jafnt og 0,05 og að p-gildi 

< 0,001 teldist sem hámarktækt. Marktækniprófin sem notast var við voru Pearson's kí-

kvaðrat próf og Fisher próf til að kanna mun á tveimur flokkabreytum, Wilcoxon próf  til að 

kanna mun á talnabreytum í tveimur hópum og Kruskal-Wallis próf til að kanna mun á 

talnabreytum í nokkrum hópum. Súlurit voru notuð til að lýsa og bera saman fjölda og tíðni 

innan flokka og kassarit voru notuð til að lýsa og bera saman blóðgildi CK í mismunandi 

hópum. 
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3.5 Tölfræðiforrit notuð við úrvinnslu 
Notast var við Microsoft Excel 2008 for Mac og tölfræðiforritið R (43) við samantekt gagna 

og tölfræðiúrvinnslu. Útreikningarnir voru unnir gegnum R Studio hugbúnaðurinn sem er 

innbyggt úrvinnsluumhverfi fyrir R tölfræðiforritið. Til þess að teikna upp gröf var notast við 

ggplot2 (44) sem er grafateikniforrit sem vinnur gegnum R tölfræðiforritið. 

 

	  

Tafla 1 

AIS kóði (Abbreviated Injury Scale) fyrir líkamsstaðsetningu. Þessa 
kóða var notast við þegar staðsetja átti rákvöðvarofið og átti því AIS 
kóðinn við vöðva á tilteknum svæðum (42). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

AIS kóði Svæði 

1 Höfuð 

2 Andlit 

3 Háls 

4 Brjóstkassi 

5 Kviður 

6 Hryggur/Bak 

7 Griplimir 

8 Ganglimir / Lendasvæði 

9 Yfirborðsáverkar 
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4 Niðurstöður 

4.1 Almennar niðurstöður 
Alls voru 648 tilfelli á tímabilinu. Af þeim voru karlar 433 (66,8%) og konur 215 (33,2%). 

Miðgildi aldurs í heildarþýðinu var 56 ár (vikmörk 0 - 95 ár). Á mynd 1 má sjá 

aldursdreifingu sem og kynjaskiptingu innan hvers aldursbils. Miðgildi aldurs hjá körlum var 

54 ár og 61 ár hjá konum. Karlar eru í meirihluta í öllum aldurshópum að undanskildum 

einstaklingum á tvítugsaldri og yfir áttræðu en þar var kynjaskipting nokkuð jöfn. Hlutfall 

kvenna var lægst á bilinu 21 - 30 og 41 - 50 ára en í öðrum aldursflokkum var hlutfall þeirra 

svipað og í heildarþýði. Marktækur munur var á kynjahlutföllum yfir aldursflokkana (P = 

0,0017). Fjöldi tilfella og kynjahlutföll eftir árum má sjá á mynd 2 en flest tilfelli voru 2008 

og fæst 2010. Fjöldi karla er nokkuð breytilegur milli ára en ekki fjöldi kvenna. Ekki var 

marktækur munur á kynjahlutföllum milli ára (P = 0,17). Algengi rákvöðvarofs vat ekki 

mismunandi eftir árstímum (mynd 3) en eftirtektarvert var hve fá tilfelli komu í 

desembermánuði (37 tilfelli). Fleiri komu á mánudögum til miðvikudags heldur en í vikulok 

en munur á tilfellafjölda var ekki mikill milli vikudaga (mynd 4). Kynjahlutföll alla 

komumánuði og alla komudaga voru svipuð kynjahlutfalli í heildarþýðinu. 

Vikmörk CK-gilda voru 1.002 - 605.628 IU/L en flestir voru með væga CK-hækkun, þ.e. 

CK-gildi minna en 5.000 IU/L eða 65,7% heildarþýðisins (426 tilfelli) en þau gildi eru 

sérstaklega tengt við góðkynja gang þessa ástands (6). CK-hækkun að því marki að vænta 

megi alvarlegra aukaverkana eða gildi yfir 15.000 IU/L (17) mátti sjá hjá 16,7 % (108 tilfelli). 

Vegna þess hve vikmörk CK-gildanna reyndust víð varð að notast við miðgildi og 

fjórðungsmörk í samanburði milli hópa. Miðgildi CK-gilda hjá heildarþýðinu var 2.926 IU/L, 

með fjórðungsmörk 1.459 og 7.712 IU/L. Frekar verður farið í samanburð á CK-gildum eftir 

kyni, aldri og öðrum þáttum í síðari köflum. 
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Mynd 1 
Fjöldi tilfella eftir aldri og kyni. 
Karlar eru hér ávallt í meirihluta 
að undanskildum einstaklingum á 
tvítugsaldri og yfir áttræðu þar 
sem kynjaskiptingin er jöfn. 
Hlutfall kvenna er minnst á 
bilunum 21-30 og 41-50 en er 
annars staðar u.þ.b. á pari við 
heildarþýðið. Niðurstöður um 
kynjahlutföll í aldursflokkunum 
reyndust marktækar (P = 0,0017). 

 
 
 
 

 
Mynd 2 
Fjöldi tilfella og kynjahlutföll eftir 
árum. Flest tilfelli voru 2008 og 
fæst 2010. Konur eru nokkuð 
stöðugar í fjölda yfir árin á meðan 
fjöldi karla er breytilegur. Ekki 
reyndist marktækur munur á 
kynjahlutföllum milli ára (P = 
0,17) en marktækur munur var  
milli 2008 og 2010 hvað það 
varðar (P = 0,022). 

 
 
 

 
Mynd 3 
Fjöldi tilfella eftir mánuðum. 
Komur vegna rákvöðvarofs voru 
ekki algengari á ákveðnum tíma 
árs. Fæstir komu í desember og 
flestir í nóvember. 
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Mynd 4 
Fjöldi tilfella eftir vikudögum. Ekki var 
að sjá að tilfellin væru mikið algengari 
einhverja daga vikunnar en flestir komu á 
mánudögum og fæstir á föstudögum. Þar 
að auki má sjá að algengara var að 
einstaklingar komu fyrri hluta viku en 
seinni. 

	  

	  

 

 

4.2 Staðsetning rákvöðvarofs 
Staðsetning rákvöðvarofsins (tafla 2) var í heildarþýðinu ótilgreind eða óstaðsetjanleg hjá 

53,8% (349 tilfelli). Þeir sjúklingar höfðu gjarnan minniháttar rákvöðvarof með vægri CK-

hækkun eða voru svo veikir að ekki var unnt að staðsetja rákvöðvarofið nákvæmlega. 

Algengasta staðsetningin var í vöðvum ganglima og lendarsvæði eða hjá 173 einstaklingum 

og því næst í griplimum hjá 104 einstaklingum. Fimmtíu og tveir einstaklingar voru með 

rákvöðvarof á fleiri en einu AIS-svæði og því taldir oftar en einu sinni. 

 
Tafla 2 

Staðsetning rákvöðvarofs. Staðsetning var ótilgreind 
eða óstaðsetjanleg hjá yfir helmingi heildarþýðis en 
rákvöðvarof var annars algengast í vöðvum grip- og 
ganglima. Þeir sem voru með rákvöðvarof greinanlegt 
á fleiri en einu svæði voru taldir oftar en einu sinni. 

 

 

 

 

4.3 Alvarlegir fylgikvillar rákvöðvarofs 
Alvarlegir fylgikvillar rákvöðvarofs (tafla 3) sem skoðaðir voru í þessari rannsókn voru bráð 

nýrnabilun og hólfaheilkenni. Þetta tvennt var greinanlegt hjá 126 einstaklingum eða 19,4% af 

heildarþýðinu. Alls kom bráð nýrnabilun fyrir hjá 115 einstaklingum eða 17,7% af 

heildarþýðinu. Af þeim þörfnuðust 32 blóðskilunar, eða 27,8%. Hólfaheilkenni kom fyrir hjá 

21 einstaklingi. Þess ber að geta að tíu þeirra þurftu einnig blóðskilunarmeðferð og eru því hér 

AIS staðsetning Fjöldi tilfella Hlutfall (%) 

Höfuð 0 0.0 

Andlit 14 2.2 

Háls 4 0.6 

Brjóstkassi 38 5.9 

Kviður 14 2.2 

Hryggur / Bak 15 2.3 

Griplimir 104 16.0 

Ganglimir / Lendasvæði 173 26.7 

Ótilgreint 349 53.8 
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taldir með báðum hópum. Nýrnabilun sem þarfnaðist ekki skilunarmeðferðar og gekk til baka 

með vökvagjöf og annarri viðeigandi meðferð fannst hjá 83 einstaklingum. Þessum hópi 

tilheyra ellefu einstaklingar sem létust í legunni og því ekki hægt að gefa sér að þeir hefðu 

ekki þurft blóðskilun. 

Væg einkenni rákvöðvarofs mátti greina hjá 140 sjúklingum með mikla vöðvaverki eða -

máttleysi, vöðvarauðamigu og væga þvagþurrð. Tilfelli án einkenna og fylgikvilla voru 382 

(59%). Þeir sem fengu alvarlega fylgikvilla rákvöðvarofs höfðu marktækt meiri CK-hækkun 

samanborið við hina (P < 0,001). Nákvæmari samanburð á hópunum tveimur má sjá í töflu 4 

en þar eru tekin fram miðgildi, fjórðungsmörk og vikmörk. 

Mynd 5 sýnir CK-hækkunina hjá hverjum fylgikvillahópi fyrir sig. Þar sem mikið var um 

útlaga og vikmörk víð þurfti að taka náttúrulega lógaritmann til þess að kassarit væru skýrari, 

þ.e. ln[CK-gildi] og verður það gert framvegis þegar CK-gildi eru borin saman á myndmáli. 

Tekið skal fram að þeir tíu sem fengu hólfaheilkenni og þurftu blóðskilun teljast á mynd 5 

með því síðarnefnda. Þeir sem þurftu blóðskilun vegna nýrnabilunar voru almennt með hæstu 

CK-gildin en þau voru einnig há hjá þeim sem fengu hólfaheilkenni. CK-hækkun var svipuð 

hjá sjúklingum með væga nýrnabilun og þeim sem sýndu skýr einkenni rákvöðvarofs án 

fylgikvilla. CK hækkaði minnst hjá þeim sem voru bæði án einkenna og fylgikvilla. 

Niðurstöður um CK-hækkun í hópunum reyndust markækar (P < 0,001). Nákvæmari 

samanburð á hópunum fimm má sjá í töflu 5 en þar eru tekin fram miðgildi, fjórðungsmörk og 

vikmörk. 

 
Tafla 3 
Tíðni alvarlegra fylgikvilla í 
heildarþýði. Alvarlegir fylgikvillar 
komu fram hjá 19,4% en þar er um 
að ræða nýrnabilun og 
hólfaheilkenni. Nýrnabilun fengu 
17,7%. Tíu einstaklingar fengu 
bæði hólfaheilkenni og þurftu 
blóðskilun en hér eru þeir taldir 
með í báðum þessum hópum. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fylgikvillar Fjöldi Hlutfall (%) 

Bráð nýrnabilun er krefst blóðskilunarmeðferðar 32 4,9 

Hólfaheilkenni 21 3,2 

Bráð nýrnabilun er krefst ekki 
blóðskilunarmeðferðar 

83 12,8 

Skýr einkenni en engir alvarlegir fylgikvillar 140 21,6 

Ótilgreint / Hvorki fylgikvillar né einkenni 382 59,0 
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Tafla 4 
Hér má sjá vikmörk, 
miðgildi og fjórðungsmörk 
fylgikvillahópsins og 
hópsins án fylgikvilla. 
Hafa ber í huga að efri 
vikmörk geta verið útlagar. 
CK-hækkun var marktækt 
meiri hjá þeim sem fengu 
fylgikvilla rákvöðvarofs (P 
< 0,001). 

 

 

Mynd 5 
CK-hækkun eftir fylgikvillum. 
Einstaklingar voru flokkaðir hér 
eftir alvarlegasta fylgikvilla. 
Blátt táknar alvarlega fylgikvilla 
en gult án fylgikvilla. Kassarnir 
taldir frá vinstri eru nýrnabilun 
sem þarfnast blóðskilunar, hólfa-
heilkenni, bráð nýrnabilun sem 
þurfti ekki blóðskilun, skýr 
einkenni rákvöðvarofs án fylgi-
kvilla og síðast fylgikvilla og 
einkennaleysi. CK-hækkun var 
mest hjá þeim sem þurftu 
blóðskilun og þeim sem fengu 
hólfaheilkenni. Hún var svipuð 
hjá þeim sem fengu væga 
nýrnabilun og þeim sem sýndu 
skýr einkenni rákvöðvarofs. CK-
hækkun var minnst hjá þeim sem 
voru án fylgikvilla og einkenna. 
Niðurstöður um CK-hækkun í 
hópunum reyndust marktækar (P 
< 0,001). 

 
 

Tafla 5 
Hér má sjá vikmörk, 
miðgildi og fjórðungs-
mörk fylgikvilla-
hópanna. Samanburð 
á þeim má sjá í texta 
við mynd 4. 
Niðurstöður um CK-
hækkun í hópunum 
reyndust marktækar 
(P < 0,001). 

CK-gildi 
(IU/L) 

Neðri 
vikmörk 

Neðri 
fjórðungsmörk 

Miðgildi 
Efri 

fjórðungsmörk 
Efri 

vikmörk 

Fylgikvillar 1.025 2.016 5.162 22.513 605.628 

Án fylgikvilla 1.002 2.012 2.648 6.628 119.372 

CK-gildi (IU/L) 
Neðri 

vikmörk 
Neðri 

fjórðungsmörk 
Miðgildi 

Efri 
fjórðungsmörk 

Efri 
vikmörk 

Nýrnabilun sem 
þarfnast blóðskilunar 

1.097 2.960 10.764 91.126 605.628 

Hólfaheilkenni 1.274 2.654 17.171 42.616 57.526 

Væg nýrnabilun 1.025 1.572 4.355 16.564 377.000 

Skýr einkenni 
rákvövarofs 

1.010 2.211 6.027 18.106 119.372 

Fylgikvilla- og 
einkennaleysi 

1.002 1.377 2.305 4.434 39.375 
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4.4 Lengd innlagnar og andlát 
Legulengd (tafla 6) var mjög breytileg með vikmörk 1 - 309 daga. Hún litaðist mjög af þeim 

fjölmörgu vandamálum og sjúkdómum sem sjúklingar áttu við að stríða samhliða 

rákvöðvarofinu svo ekki verður farið mjög ítarlega í þessa breytu. Tilfelli sem þörfnuðust ekki 

innlagnar voru 108 (16,7%). Miðgildi innlagnartíma var níu dagar. Áreiðanlegar upplýsingar 

um lengd legu vantaði hjá 8 tilfellum vegna þess að þeir komu inn á Landspítala til greiningar 

en lögðust inn annars staðar. Ekki var marktækur munur á CK-hækkun þeirra sem lágu á 

spítala í níu daga eða minna og þeim sem lágu lengur (P = 0,2637). CK var marktækt lægra 

hjá þeim sem þurftu lengri innlögn en 5 daga (P = 0,001). Mikil CK-hækkun merkir því ekki 

að legulengd þurfi að vera löng.  

65 einstaklingar létust á meðan innlögn stóð (10,0% af heildarþýði) en CK var marktækt 

hærra hjá þeim sem létust (P = 0,009), miðgildi = 4.385 IU/L miðað við 2.871 IU/L hjá þeim 

sem lifðu. 

 
Tafla 6  
Fjöldi tilfella eftir innlagnarlengd. Vikmörk innlagnartíma voru 1 - 309 
dagar en langar innlagnir voru oftast vegna annarra vandamála sem 
voru samhliða rákvöðvarofinu. Miðgildi legulengdar var 9 dagar. CK-
hækkun var marktækt meiri hjá þeim sem voru í fimm daga eða skemur 
á spítala (P = 0,001). 

 

 

 

4.5 Orsakir rákvöðvarofs 
Algengustu orsakir á tímabilinu (tafla 7) voru vímuefnamisnotkun (128 tilfelli), löng lega 

aldraðra (107 tilfelli), áverkar eftir slys (84 tilfelli), rákvöðvarof í umfangsmiklum 

skurðaðgerðum (62 tilfelli), sýkingar (59 tilfelli), ofþjálfun eða áreynsla (54 tilfelli) og 

súrefnisþurrð (54 tilfelli). Þessir sjö orsakaflokkar verða framvegis nefndir 

„meginorsakaflokkar“. Kynjaskiptingu innan orsakaflokkanna má sjá í töflu 7. Karlar voru í 

meirihluta í flestum meginorsakaflokkunum en hlutfall kvenna var lægst þegar kom að 

rákvöðvarofi í skurðaðgerð og vegna áverka. Hæst hlutfall kvenna var í flokknum löng lega 

aldraðra sem var sömuleiðis eini orsakaflokkurinn þar sem konur voru í meirihluta. Í hinum 

meginorsakaflokkunum var hlutfall kvenna svipað og í heildarþýðinu. Niðurstöður um 

kynjahlutföll meginorsakaflokkum reyndust marktækar (P < 0,001). Tilfellin voru 548 í 

meginorsakaflokkunum (84,6%) og 100 höfðu rákvöðvarof af „öðrum orsökum“ (15,4%). Það 

Innlögn Fjöldi tilfella 

Nei 108 

1 - 5 dagar 169 

6 - 10 dagar 121 

11 - 15 dagar 68 

16 - 20 dagar 48 

21 - 25 dagar 20 

>25 dagar 106 



  

  
  31 

undirstrikar hve fjölmargar og fjölbreyttar orsakir rákvöðvarofs voru á tímabilinu. Ekki verður 

fjallað um sjaldgæfari orsakir rákvöðvarofs til hlýtar. 

 

	  
Tafla 7 
Orsakir rákvöðvarofs á tímabilinu og fjöldi 
tilfella og kynjaskipting í hverjum 
orsakaflokki. Hlutfall kvenna var minnst í 
skurðaðgerðar- og slysaáverkahópnum en 
mest í langri legu meðal aldraðra. Það er 
sömuleiðis eini orsakaflokkurinn þar sem 
konur voru í meirihluta. Kynjahlutföll í 
öðrum meginorsakaflokkum eru u.þ.b. á pari 
við kynjahlutfallið í heildarþýðinu. 
Niðurstöður um kynjahlutföll í 
meginorsakaflokkum reyndust marktækar (P 
< 0,001). 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Vímuefnamisnotkun 

Rákvöðvarof sökum misnotkunar á vímefnum mátti oftast rekja til langvarandi 

meðvitundaleysis í kjölfar vímunnar. Einstaka tilfelli mátti rekja til mikillar notkunar örvandi 

lyfja og nokkrir fengu krampakast á meðan meðvitundarleysi stóð sem gæti hafa ýtt enn 

frekar undir rákvöðvarofið. Vímuefnaorsakað rákvöðvarof var hjá 128 einstaklingum í 

þýðinu. Þar af voru 88 karlar og 40 konur og var miðgildi aldurs 49,5 ár. Frekari 

aldursskiptingu má sjá í töflu 8 og útlistun á komutíma í töflu 9. Vegna annarlegs ástands 

margra sjúklinga í þessum hópi var rákvöðvarofið oft óstaðsetjanlegt (hjá um 65% tilfella). 

Annars var það algengast í griplimum (19 tilfelli) og ganglimum (25 tilfelli). Alvarlegir 

fylgikvillar rákvöðvarofs áttu sér stað hjá 30 manns (23,4%). Níutíu þurftu að leggjast inn á 

spítala en af þeim létust tíu. Miðgildi legulengdar var sex dagar en margir útskrifuðu sig gegn 

læknisráði. Algengasti vímugjafinn var áfengi eða hjá 88 einstaklingum (68,8%) en róandi lyf 

(ópíumafleiður) hjá ellefu einstaklingum og örvandi lyf (kókaín, amfetamín, rítalín) hjá níu. 

Önnur lyf sem stuðluðu að vímunni voru t.d. bensódíasepín og alsæla en nokkrir höfðu 

innbyrt mörg vímuefni. Mynd 6 sýnir að CK-hækkun var minni eftir áfengismisnotkun 

Orsakir rákvöðvarofs Fjöldi Karlar Konur 

Misnotkun vímuefna 128 88 40 

Löng lega meðal aldraðra 107 50 57 

Áverkar eftir slys 84 65 19 

Rákvöðvarof í skurðaðgerð 62 54 8 

Sýkingar 59 41 18 

Ofþjálfun / Áreynsla 54 36 18 

Súrefnisþurrð 54 36 18 

Vöðvarýrnunarsjúkdómar 24 19 5 

Önnur orsök 20 14 8 

Sjálfsskaði 17 10 7 

Krampar 14 6 8 

Löng lega 8 4 4 

Nýburar 8 5 3 

Lyfjaorsakað 8 7 1 

Ótilgreint 7 5 2 

Alls 648 433 215 
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(miðgildi 2.520 IU/L) en eftir misnotkun annarra vímuefa (miðgildi 6.074 IU/L) og reyndist 

þessi munur marktækur (P = 0,002). Þeir sem misnotuðu áfengi voru marktækt eldri en þeir 

sem misnotuðu önnur vímuefni en miðgildi þeirra var 55 ár og 31 ár hjá þeim sem misnotuðu 

önnur vímuefni (P < 0,001). 

 
Mynd 6 
CK-hækkun eftir áfengismisnotkun og misnotkun annarra vímuefna. Miðgildi 
CK-hækkunnar eftir áfengismisnotkun var 2.520 IU/L en 6.074 IU/L eftir 
misnotkun annarra vímugjafa. Munur á CK-hækkunum reyndist hér marktækur 
(P = 0,002). 

 
 

 

 

4.5.2 Löng lega aldraðra 

 Flokkurinn aldraðir samanstendur af einstaklingum 67 ára og eldri sem detta heima hjá sér og 

liggja lengi á hörðu undirlagi vegna þess að þeir geta ekki komið sér á fætur eða eru 

meðvitundarlausir. Hér er um að ræða eina meginorsakaflokkinn þar sem konur voru fleiri en 

karlar en þær voru 57 og karlarnir 50. Miðgildi aldurs í hópnum var 80 ár (vikmörk 67 - 95 

ár). Útlistun á komutíma má sjá í töflu 9. Staðsetning rákvöðvarofsins var ótilgreind hjá 58 

tilfellum en fór annars eftir því hvernig fólk lá. Legusár og þrýstingsáverkar vegna legu á 

gólfi voru algengir en þau gátu verið víðs vegar um líkamann. Tilfelli sem lögðust inn á 

spítalann voru 103 (miðgildi legulengdar = 12 dagar) og innlagnartíminn var oft langur sökum 

annarra heilsuvandamála sem útskýrast af háum aldri sjúklinga. Tíu einstaklingar létust í 

þessum flokki. Bráða nýrnabilun fengu 23 en engin þeirra þurfti blóðskilunarmeðferð. Það ber 

að taka fram að hér var það oftast samspil rákvöðvarofs og þurrks sem stuðlaði að 

nýrnabiluninni því sjúklingar höfðu sjaldan náð að drekka á meðan legunni stóð og margir 

misstu þvag og hægðir. Sá tími sem sjúklingar í þessum hópi lágu ósjálfbjarga (tafla 7) var að 

meðaltali tæpar 25 klukkustundir. Tíminn var ótilgreindur hjá 22 einstaklingum. Mynd 7 sýnir 

CK-hækkun eftir hve lengi einstaklingar lágu en ekki reyndist samhengi þar á milli. 

 
Tafla 7 
Tímalengd legunnar ef upplýsingar um hana voru 
til staðar. Flestir lágu ósjálfbjarga í sólarhring eða 
minna. 

 
 

Aldraðir – Tímalengd legu Fjöldi tilfella 

< 12 klst. 34 

12 - 24 klst. 31 

25 - 48 klst. 12 

> 48 klst. 8 

Ótilgreint 22 

Heildarfjöldi 107 
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Mynd 7 
CK-hækkun meðal aldraðra eftir því hve lengi þeir lágu 
ósjálfbjarga. Út frá myndinni má sjá, með góðum vilja, að ekki 
var tenging milli klukkustunda í legu og magns CK-hækkunar. 

 
 
 
 

 

4.5.3 Áverkar og meiðsli eftir slys 

Í áverkahópnum voru þeir sem lentu í alvarlegum slysum og fengu rákvöðvarof í kjölfar 

áverkanna. Þessi tilfelli voru 84 talsins og af þeim var 41 tilfelli eftir bílslys eða önnur slys 

tengd umferð og farartækjum (48,8%). Þá voru 20 rákvöðvarof eftir hátt fall, tólf eftir 

kramningsáverka, tvö eftir mikla brunaáverka og sjö af ýmsum öðrum orsökum. Karlar voru 

65 og konur 19 og var miðgildi aldurs í hópnum 39 ár (vikmörk 7 - 83 ár). Frekari 

aldursskiptingu má sjá í töflu 8 og útlistun á komutíma í töflu 9. Alvarlegir fylgikvillar 

rákvöðvarofs greindust hjá níu sjúklingum. Áttatíu sjúklingar lögðust inn og tveir létust. 

Miðgildi legulengdar var 14 dagar. Staðsetning rákvöðvarofs var háð áverkastað sem réðist af 

hendingu svo ekki verður farið í þá breytu. 

4.5.4 Rákvöðvarof eftir langa skurðaðgerð 

Þessi flokkur á við þá sem fengu CK-hækkun í kjölfar langrar skurðaðgerðar en þær voru af 

ýmsum toga. Ástæðurnar geta verið vegna aðgerðaráverkans, langrar legu í aðgerðinni, 

langvarandi æðaklemmu eða samspili þessara þátta. Í nokkrum tilfellum voru sjúklingar í 

aðgerð vegna hjartasjúkdóma. Þeir voru ekki útilokaðir þar sem CK-MB var undir 5% af 

heildar CK (15,16). Miðað við tímasetningu CK-hækkunar passaði aðgerðin sem orsök. Í 

þessum hópi voru 54 karlar og 8 konur. Miðgildi aldurs í hópnum var 65 ár (vikmörk 5 - 80 

ár). Frekari aldursskiptingu má sjá í töflu 8 og útlistun á komutíma í töflu 9. Lega var almennt 

mjög löng vegna veikinda þessara sjúklinga (miðgildi = 10 dagar) en af 62 tilfellum létust 

fimm. Bráða nýrnabilun mátti greina hjá þrettán manns. Þar af þurftu þrír blóðskilun. 

Hólfaheilkenni fékk enginn. 
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4.5.5 Sýkingar 

Rákvöðvarof af völdum sýkinga varð í flestum tilfellum hjá sjúklingum sem voru mjög veikir, 

í blóðsýkingarlosti eða með sýkingu í loftvegum. Keðjukokkar, klasakokkar og H1N1 

inflúensuveirur voru algengir sýkingarvaldar. Karlar í þýðinu voru 41 og konur 18. Miðgildi 

aldurs var 60 ár (vikmörk 2 - 85 ár). Frekari aldursskiptingu má sjá í töflu 7 og útlistun á 

komutíma í töflu 8. Alvarlegir fylgikvillar voru greindir hjá 20 manns (33,9%). Allir þeirra 

fengu bráða nýrnabilun og þurftu tólf þeirra blóðskilunarmeðferð. Tveir fengu hólfaheilkenni 

samhliða nýrnabiluninni. Af þeim 51 sem þurfti að leggjast inn létust níu. Miðgildi 

legulengdar var 11 dagar. 

4.5.6 Súrefnisþurrð í vöðva 

Þeir sem fengu rákvöðvarof í kjölfar súrefnisþurrðar fengu annað hvort afmarkaða 

súrefnisþurrð þar sem blóðflæði var skert til ákveðins svæðis, t.d. vegna lokunar eða rofs á 

slagæð (25 tilfelli), eða í algildum súrefnisskorti, t.d. eftir hjartastopp (29 tilfelli). Karlar voru 

36 og konur 18 og miðgildi aldurs í hópnum 61 ár (vikmörk 0 - 85 ár). Frekari aldursskiptingu 

má sjá í töflu 8 og útlistun á komutíma í töflu 9. Staðsetning rákvöðvarofsins var ótilgreind 

hjá 30 en var annars oftast í vöðvum ganglima (20 tilfelli). Alvarlegir fylgikvillar greindust 

hjá 17 (31,5%). Tólf þeirra fengu bráða nýrnabilun en átta þurftu blóðskilunarmeðferð. 

Hólfaheilkenni fengu tíu manns og í öllum tilvikum vegna afmarkaðar súrefnisþurrðar. Fimm 

tilfelli fengu bæði hólfaheilkenni og þurftu blóðskilun. Allir í þessum hópi þurftu innlögn 

(miðgildi = 10,5 dagar) og alls létust 25 einstaklingar. Ellefu eftir afmarkaða súrefnisþurrð og 

fjórtán eftir almennan súrefnisskort. 

4.5.7 Ofþjálfun eða áreynsla 

Hér er átt við þá sem fá rákvöðvarof eftir líkamlega áreynslu og í nánast öllum tilfellum var 

það líkamsrækt eða íþróttaiðkun. Algengasta ástæða ofþjálfunar var lyftingar eða önnur 

vaxtarrækt (18 tilfelli) og nokkur tilfelli eftir langhlaup, herþjálfunarbúðir (bootcamp) og 

spunaþrek. Oft var sjúklingur að reyna mun meira á sig en hann var vanur eða langt var síðan 

hann stundaði líkamsrækt síðast. Sá tími sem leið frá áreynslurákvöðvarofinu til komu á 

spítalann var oftast 1 - 5 dagar en nákvæmar tölur yfir þessa breytu voru ekki skráðar vegna 

þess að upplýsingar lágu ekki alltaf fyrir í sjúkraskrá. 

Alls voru tilfellin 54, karlar 36 og konur 18, og miðgildi aldurs í hópnum 28 ár (vikmörk 

15 - 60 ár). Enn fremur var ofþjálfun algengasta orsök einstaklinga 40 ára og yngri. Frekari 

aldursskiptingu má sjá í töflu 8 og útlistun á komutíma í töflu 9. Helmingur var lagður inn en 
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legulengdin var nánast alltaf stutt og miðgildi hennar var einn dagur. Alvarlegir fylgikvillar 

rákvöðvarofs voru sjaldgæfir í þessum hópi en aðeins tveir fengu nýrnabilun. Í báðum 

tilfellum gekk hún til baka eftir ríkulega vökvagjöf. Staðsetning rákvöðvarofsins var oftast í 

griplimum (25 tilfelli) og ganglimum (16 tilfelli). Staðsetning var aðeins ótilgreind hjá fjórum 

en oft var rákvöðvarof á fleiri en einu líkamssvæði. 

CK-hækkun var almennt mjög mikil eftir ofþjálfun með miðgildi 24.132 IU/L en þrátt fyrir 

það voru fylgikvillar sjaldgæfastir í þessum orsakaflokki. Nánast allir, 47, sýndu þó skýr 

einkenni rákvöðvarofs og þá oftast vöðvaverki og vöðvarauðamigu. Mikil CK-hækkun og 

stuttar innlagnir þessa hóps er ein ástæða þess að CK var marktækt hærri hjá einstaklingum 

með stutta spítaladvöl. 

4.5.8 Aðrar orsakir rákvöðvarofs 

Ekki verður fjallað sérstaklega um þá orsakaflokka sem voru sjaldgæfari. Þeir eru 

vöðvarýrnunarsjúkdómar, rákvöðvarof eftir sjálfsskaðatilraun, krampa, rákvöðvarof vegna 

langrar legu, rákvöðvarof hjá nýburum og lyfjaorsakað rákvöðvarof. 

Vöðvarýrnunarsjúkdóm höfðu tíu einstaklingar en þeir komu 24 sinnum á spítalann á 

rannsóknartímabilinu. Þrír þeirra eiga 16 komur. Tegund vöðvarýrnunarsjúkdóms var sjaldan 

staðfest en fimm voru með Duchenne vöðvarýrnun. 

 Með sjálfsskaða er átt við þá sem reyna sjálfsvíg. Oftast var það með ofskammti af lyfjum 

sem leiddi alltaf til þess að einstaklingur lá lengi meðvitundarlaus. Rákvöðvarofið má þar 

rekja til samspils eituráhrifa lyfs á vöðva og langrar legu. Einn sjúklingur skaut sig í bringuna 

svo slagæðar fóru í sundur og tveir sjúklingar voru endurlífgaðir eftir hengingu. 

 Nánari útlistun á sjaldgæfum orsökum rákvöðvarofs má finna í töflu 10. 

 Tafla 8 
Meginorsakaflokkar eftir aldri. 
Einstaklingar í vímu-
efnaflokknum dreifast nokkuð 
jafnt yfir 21-70 ára aldurinn. Í 
áverkaflokknum eru margir á 
aldrinum 21-40 ára. Í 
ofþjálfunarflokknum er fólk 
nánast eingöngu 11-40 ára. 
Sextíu ára og eldri eru áberandi 
í skurðaðgerða-, sýkingar- og  

súrefnisþurrðarflokkunum. 
Algengustu orsakir 40 ára og 
yngri eru ofþjálfun (48 tilfelli) 
og vímuefnamisnotkun (47 
tilfelli). 
 

 
 

Aldur Vímuefna-
misnotkun 

Slysa- 
áverkar 

Skurð-
aðgerð Sýkingar Ofþjálfun Súrefnis-

þurrð 
0-10 0 4 1 4 0 1 

11-20 7 9 1 3 13 1 

21-30 22 20 3 4 22 1 

31-40 18 12 4 8 13 1 

41-50 20 9 7 3 3 7 

51-60 26 10 7 10 3 15 

61-70 27 9 24 14 0 13 

71-80 7 8 15 9 0 11 

>80 1 3 0 4 0 4 

Heild 128 84 62 59 54 54 
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Tími Víma Aldraðir Áverkar Skurðaðgerð Sýkingar Ofþjálfun O2 þurrð 
Komuár        

2008 30 23 26 17 13 7 13 
2009 32 21 18 11 13 8 11 
2010 27 19 13 3 6 11 5 
2011 19 20 13 12 15 10 13 
2012 20 24 14 19 12 18 12 

Mánuður        
Jan 11 11 5 7 6 7 6 
Feb 14 9 7 4 3 6 2 

Mars 12 10 9 8 6 4 2 
Apríl 10 7 4 8 4 2 2 
Maí 7 10 8 4 4 4 6 
Júní 9 6 11 7 3 4 9 
Júlí 7 12 12 0 5 2 1 

Ágúst 13 8 6 4 5 5 3 
Sept 10 8 6 5 4 1 5 
Okt 8 13 7 8 8 5 7 
Nóv 19 11 6 3 9 11 5 
Des 8 2 3 4 2 3 6 

Vikudagur        
Mán 22 13 18 13 8 5 13 
Þrið 23 13 11 15 7 7 4 
Mið 14 19 10 17 9 5 10 
Fim 15 21 8 6 11 6 6 
Fös 14 13 11 3 4 16 7 
Lau 20 14 6 2 9 12 7 
Sun 20 14 20 6 11 3 7 

Tafla 9 
Fjöldi tilfella á ári, mánuði og vikudegi eftir orsakaflokkum. 
Vímuefnamisnotkun: Fleiri tilfelli á ári 2008 - 10 en 2011 - 12. Fleiri komu á laugardegi til þriðjudags. 
Löng lega aldraðra: Langfæstir komu í desember. Fleiri komu um miðja viku. 
Áverkar eftir slys: Flest tilfelli 2008 og að sumri. Fleiri á sunnudögum og mánudögum miðað við aðra daga. 
Skurðaðgerðir: Flest tilfelli 2008 og 2012 og langfæst 2010. Flest tilfelli frá mánudegi til miðvikudags. 
Ofþjálfun / áreynsla: Fjöldi virðist aukast með árum. Flestir komu í nóvember. Fleiri komur á föstudögum og laugardögum en 
aðra daga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
  37 

Orsök rákvöðvarofs Fjöldi tilfella Nánar um orsök 

Vöðvarýrnunarsjúkdómar 24 Duchenne vöðvarýrnun o.fl. getur leitt til niðurbrots 
vöðvaþráða. 

Sjálfsskaði 17 Oftast ofskammtur af lyfjum en einnig eftir hengingu og 
byssuskot. 

Krampaköst 14 Langvarandi eða tíð krampaköst stuðla að miklum og 
ítrekuðum vöðvasamdráttum og þar með orkuþroti. 

Löng lega 8 Löng lega af ótilgreindum orsökum hjá þeim er flokkast 
ekki sem aldraðir eða í vímu. 

Nýburar 8 Köfnun og súrefnisskortur við fæðingu er leiddi til 
rákvöðvarofs. 

Lyf 8 
Þrjú tilfelli vegna simvastatíns, tvö vegna atorvastatíns, 
eitt vegna amíodarón (hamlar CytP450) og tvö tilfelli 

vegna ótilgreindra krabbameinslyfja. 

Lakkrísát 4 Óhóflegt lakkrísát veldur mikilli kalíumlækkun í 
blóðvökva sem leiðir til rákvöðvarofs. 

Ofkæling 4 
Einstaklingur sem duttu í sjóinn eða týndust á hálendi. 

Við ofkælingu verður mikill æðasamdráttur og því 
súrefnisþurrð í vöðva. 

Illkynja ofurhiti 1 Samspil hita, kalíumlækkunar í blóðvökva, mikilla 
vöðvasamdrátta o.fl. 

Illkynja sefunarheilkenni 1 Samspil hita, kalíumlækkunar í blóðvökva, mikilla 
vöðvasamdrátta o.fl. 

Ofnæmislost 1 Líklega súrefnisskortur vegna lostástands. 

Vanvirkni skjaldkirtils 1 Skert blóðflæði, súrefnisþurrð, skert efnaskipti o.fl. 

Churg-Strauss æðabólga 1 Bólga í æðum skerðir blóðflæði og veldur súrefnisþurrð í 
vöðva. 

Heila- og mænusigg / mýlisskaði 1 
Talið að tíðar byltur heimafyrir hafi leitt til 

rákvöðvarofs. Þó eru til dæmi um að IFN meðferð við 
MS valdi rákvöðvarofi (45). 

Ótilgreint 7 Orsök rákvöðvarofs ekki tilgreind í sjúkraskrá og ekki 
fundin af rannsakendum 

 
Tafla 10 
Sjaldgæfari orsakir rákvöðvarofs á tímabilinu með fjölda tilfella og nánari útlistun á eðli orsakanna og hvernig þau leiða til 
rákvöðvarofs. 
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4.6 Samanburður á CK-hækkunum og tíðni fylgikvilla 

4.6.1 Konur og karlar 
CK-hækkun var mjög svipuð meðal karla og kvenna. Miðgildið var 3.035 IU/L hjá körlum en 

2.702 IU/L hjá konum. Mynd 8 sýnir samanburð á CK-hækkun karla og kvenna. Tafla 11 

sýnir samanburð á miðgildum, fjórðungsmörkum og vikmörkum. Ekki var marktækur munur 

á CK-hækkunum milli kynja (P = 0,4519). 

Tíðni alvarlega fylgikvilla rákvöðvarofs var einnig svipuð milli kynjanna. Karlar fengu 

oftar hólfaheilkenni og konur aðeins oftar bráða nýrnabilun. Nánari útlistun á fylgikvillum má 

sjá í töflu 12. Ekki var marktækur munur á alvarlegum fylgikvillum milli kynja (P = 0,8836). 

 
Mynd 8 
CK-hækkun karla og kvenna. Y-ásinn sýnir náttúrulega logrann af CK-gildum. 
Ekki reyndist marktækur munur á CK-hækkun milli kynja (P = 0,4519). 

 
 
 
 
 

 
 

Tafla 11 
Miðgildi, vikmörk og fjórðungsmörk 
CK eftir kyni. Ekki reyndist marktækur 
munur á CK-hækkun eftir kyni (P = 
0,4519). 

 

 

 
Tafla 12 
Tíðni alvarlegra 
fylgikvilla rákvöðvarofs 
eftir kyni. Karlar fengu 
oftar hólfaheilkenni en 
konur fengu aðeins oftar 
nýrnabilun. Ekki reyndist 
marktækur munur á tíðni 
fylgikvilla milli kynja (P 
= 0,8836). 

 

 

 

 

 

CK-gildi 
(IU/L) 

Neðri 
vikmörk 

Neðri 
fjórðungs

-mörk 
Miðgildi 

Efri 
fjórðungs

-mörk 

Efri 
vikmörk 

Konur 1.002 1.438 2.702 10.968 148.530 

Karlar 1.003 1.476 3.035 13.205 605.628 

Fylgikvillar Karlar Hlutfall (%) Konur Hlutfall (%) 

Bráð nýrnabilun er þarfnast 
blóðskilunar 

21 4,8 11 5,1 

Hólfaheilkenni 17 3,9 4 1,9 

Bráð nýrnabilun er þarfnast 
ekki blóðskilunar 

53 12,2 30 14,0 

Alvarlegir fylgikvillar alls 83 19,2 43 20,0 
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4.6.2 Aldursflokkar 

Samanburð á CK-hækkun eftir aldursflokkum má sjá á mynd 9 og í töflu 13. Hún var mest á 

aldrinum 0 - 30 ára (miðgildi hjá aldursflokkunum þremur var 6.630, 6.456 og 5.587 IU/L). 

Almennt var CK-hækkun mun minni á aldrinum 51 - 80 ára (miðgildi 2.786, 2.708 og 2.577 

IU/L) en minnst hjá 80 ára og eldri (miðgildi 1.570 IU/L). CK-hækkun fór þannig minnkandi 

með hækkandi aldri í þýðinu. Niðurstöður um CK-hækkanir í aldurshópunum reyndust 

marktækar (P < 0,001). Þegar þýðinu var skipt í mátti sjá að miðgildi CK 50 ára og yngri var 

4.475 IU/L og hjá eldri en 50 ára var 2.462 IU/L. Þessi munur var líka marktækur (P < 0,001). 

Samanburð á tíðni alvarlegra fylgikvilla milli aldursflokka má sjá á töflu 14. Langflestir 

sem fengu alvarlega fylgikvilla rákvöðvarofs voru 50 - 80 ára, eða 84 (66,7% þeirra sem 

fengu fylgikvilla). Í töflu 14 má sjá samanburð á tíðni fylgikvilla milli þeirra sem eru eldri og 

yngri en 50 ára. Tíðni fylgikvilla var marktækt meiri hjá einstaklingum yfir fimmtugu (P < 

0,001) og sömuleiðis reyndust niðurstöður um CK-hækkun í aldursflokkunum marktækar (P < 

0,001). 

 
Mynd 9 
CK-hækkun eftir aldursflokkum. CK-hækkun 
var almennt mest hjá einstaklingum á aldrinum 
0-30 ára og mun minni á aldrinum 51-80 ára. 
Langminnst CK-hækkun var hjá þeim sem voru 
eldri en 80 ára. Niðurstöður um CK-hækkanir í 
aldursflokkum reyndust marktækar (P < 0,001). 
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CK-gildi 
(IU/L) 

Neðri 
vikmörk 

Neðri 
fjórðungsmörk 

Miðgildi 
Efri 

fjórðungsmörk 
Efri vikmörk 

0-10 ára 1.030 1.720 6.630 13.690 39.760 

11-20 ára 1.059 2.221 6.456 19.210 148.500 

21-30 ára 1.002 2.266 5.587 18.370 122.700 

31-40 ára 1.064 1.533 3.698 15.860 224.700 

41-50 ára 1.003 1.540 4.140 13.150 605.628 

51-60 ára 1.014 1.467 2.786 10.720 378.600 

61-70 ára 1.007 1.383 2.708 4.923 118.800 

71-80 ára 1.006 1.373 2.577 6.105 52.590 

>80 ára 1.010 1.232 1.570 2.608 6.746 

<=50 ára 1.002 1.656 4.475 15.110 605.628 

>50 ára 1.006 1.373 2.462 4.766 378.600 

Tafla 13 
Miðgildi, vikmörk og fjórðungsmörk CK-gilda eftir aldurflokkum. Neðst eru þeir bornir saman sem eru eldri og yngri en 50 
ára. CK-hækkun var almennt minni með auknum aldri. Niðurstöður um CK-hækkun í aldursflokkum reyndust marktækar (P 
< 0,001) og marktækur munur var á CK-hækkun milli þeirra sem voru eldri og yngri en 50 ára (P < 0,001). 
 

 
Tafla 14 
Tíðni alvarlegra fylgikvilla rákvöðvarofs milli 
aldursflokka. Hjá einstaklingum á aldrinum 51-80 
ára eru fylgikvillar tíðastir eða hjá 27,5%. Tíðni 
fylgikvilla var marktækt meiri hjá einstaklingum 
yfir fimmtugu (P < 0,001) og sömuleiðis reyndust 
niðurstöður um CK-hækkun í aldursflokkum 
marktækar (P < 0,001). 

 

 

 

 

 

 

4.6.3 Meginorsakaflokkar 

Á mynd 10 og töflu 15 má sjá samanburð á CK-gildum hjá meginorsakaflokkunum sjö. 

Langmest CK-hækkun var hjá þeim með áreynslurákvöðvarof en þar var miðgildið 24.132 

IU/L. CK-hækkun var einnig talsverð eftir vímuefnamisnotkun, sýkingar og súrefnisþurrð en 

miðgildið í þeim hópum voru 3.245, 2.871 og 4.292 IU/L. Efri fjórðungsmörk þessarra hópa 

voru einnig töluvert hærri en hjá öðrum orsakaflokkum að frátöldum ofþjálfunarflokknum. 

Aldur 
Fjöldi 
tilfella 

Fjöldi 
fylgikvilla 

Hlutfall fylgikvilla 

0-10 25 0 0,0 

11-20 40 2 5,0 

21-30 83 11 13,3 

31-40 66 11 16,7 

41-50 66 6 9,1 

51-60 88 27 30,7 

61-70 114 28 24,6 

71-80 104 29 27,9 

>80 62 12 19,4 

<=50 255 30 11,8 

>50 368 96 26,1 
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CK-hækkun var almennt lítil í aldraðra- og áverkahópunum og oftast lægst meðal þeirra er 

fengu rákvöðvarof í skurðaðgerð. Niðurstöður um CK-hækkun í meginorsakaflokkum 

reyndust marktækar (P < 0,001). 

Tíðni alvarlegra fylgikvilla var nokkuð breytileg milli orsakaflokka. Hlutfall 

fylgikvillatilfella í vímuefnamisnotkunar-, aldraðra- og skurðaðgerðahópunum var svipað 

hlutfalli þeirra í heildarþýðinu. Fylgikvillar voru algengastir eftir súrefnisþurrð og sýkingar en 

rúmlega 30% hvors hóps fékk alvarlega fylgikvilla rákvöðvarofs. Hlutfall fylgikvillatilfella 

var mjög lágt í áverkahópnum (9,5%) en fylgikvillar voru fátíðastir eftir ofþjálfun (3,7%). 

Samantekt á fylgikvillum eftir orsakaflokkum má sjá í töflu 16. Niðurstöður um tíðni 

fylgikvilla í meginorsakaflokkum reyndust marktækar (P < 0,001). 

 
Mynd 10 
Samanburður á CK-hækkunum eftir 
orsakaflokkum. CK-hækkun var 
langmest eftir ofþjálfun. Misnotkun 
vímuefna, súrefnisþurrð og sýkingar 
stuðluðu að meiri CK-hækkun en 
áverkar og löng lega aldraðra. CK-
hækkun var oftast minnst eftir 
skurðaðgerðir. Miðgildi, fjórðungs-
mörk og vikmörk hvers orsakaflokks 
má sjá í töflu 15. Niðurstöður um CK-
hækkun í meginorsakaflokkum 
reyndust marktækar (P < 0,001). 
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Tafla 15 
Miðgildi, fjórðungsmörk og vikmörk CK-hækkunar hjá meginorsakaflokkunum. CK-hækkun var langmest eftir ofþjálfun. 
Vímuefnamisnotkun, sýkingar og súrefnisþurrð stuðluðu einnig að talsverðri CK-hækkun. Hækkun var ekki mikil eftir langa 
legu aldraðra og slysaáverka. CK-hækkun var oftast minnst eftir langar skurðaðgerðir. Niðurstöður um CK-hækkun í 
meginorsakaflokkum reyndust marktækar (P < 0,001). 
 

 
Tafla 16 
Tíðni og hlutfall fylgikvillatilfella eftir 
orsakaflokkum. Hlutfall þeirra í 
vímuefnamisnotkunar-, aldraðra- og 
áverkahópnum var svipað hlutfallinu í 
heildarþýðinu. Tíðni fylgikvilla var mest í 
sýkingar- og súrefnisþurrðarhópnum. Fylgi-
kvillar voru fátíðir eftir slysaáverka og 
fátíðastir í ofþjálfunarhópnum. Niðurstöður 
um tíðni fylgikvilla í meginorsakaflokkum 
reyndust marktækar (P < 0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK-gildi (IU/L) 
Neðri 

vikmörk 
Neðri 

fjórðungsmörk 
Miðgildi Efri fjórðungsmörk Efri vikmörk 

Vímuefnamisnotkun 1.003 1.500 3.245 13.033 205.300 

Löng lega aldraðra 1.010 1.329 2.275 4.354 27.343 

Áverkar eftir slys 1.030 1.478 2.612 4.602 83.094 

Langar skurðaðgerðir 1.006 1.279 2.140 2.910 118.795 

Sýkingar 1.035 1.482 2.871 8.762 378.649 

Ofþjálfun / áreynsla 1.056 5.107 24.132 49.179 224.700 

Súrefnisþurrð 1.043 1.640 4.292 10.068 605.628 

Orsök 
Fjöldi 
tilfella 

Alvarlegir 
fylgikvillar 

Hlutfall 
fylgikvilla 

Misnotkun vímuefna 128 30 23,4 

Löng lega aldraðra 107 23 21,5 

Áverkar eftir slys 84 8 9,5 

Langar skurðaðgerðir 62 13 21,0 

Sýkingar 59 20 33,9 

Ofþjálfun / Áreynsla 54 2 3,7 

Súrefnisþurrð í vöðva 54 17 31,5 

Alls 548 113 20,6 



  

  
  43 

4.7 Aðrar blóðmælingar 
Skráð voru hæstu gildi á kalíum, fosfati, kreatínín, ASAT, ALAT og LD og lægstu gildin á 

natríum og kalsíum. Ekki fengust blóðvökvamælingar hjá öllum 648 tilfellunum. Eftirfarandi 

eru mælingar sem lágu fyrir: 

Natríum: 362 tilfelli (55,9% af heildarþýðinu). 

Kalíum: 415 tilfelli (64,0%). 

Fosfat: 254 tilfelli (39,2%). 

Kalsíum: 177 tilfelli (18,1%). 

Kreatínín: 362 tilfelli (55,9%). 

ASAT: 357 tilfelli (55,1%). 

ALAT: 326 tilfelli (50,3%). 

Bæði ASAT og ALAT: 281 tilfelli (43,4%). 

LD: 292 tilfelli (45,1%). 

Viðmiðunarmörk fyrir eðlileg blóðgildi má sjá í kafla 5.1. Miðgildi, fjórðungsmörk og 

vikmörk allra blóðvökvamælinga má sjá í töflu 17. Miðgildi mælinga í einstaklingum með og 

án fylgikvilla má sjá í töflu 18. Í henni má líka sjá ef marktækur munur var á mælingum milli 

þeirra. 

4.7.1 Natríum 

Í 217 tilfellum mældist natríumlækkun í blóðvökva (59,9%). Eðlilegt natríumgildi í 

blóðvökva mældist hjá 38% og sjö einstaklingar voru með natríumhækkun. Þeir sem fengu 

alvarlega fylgikvilla rákvöðvarofs í þessum hópi voru 71 og var 51 þeirra með 

natríumlækkun, eða 71,8%. Til samanburðar voru 57,0% þeirra sem voru án fylgikvilla með 

natríumlækkun. Natríumgildin voru marktækt lægri meðal fylgikvillatilfella (P < 0,001). 

4.7.2 Kalíum 

Í 126 tilfellum mældist kalíumhækkun í blóðvökva (30,4%). Kalíumgildi reyndist innan 

eðlilegra marka hjá 266 tilfellum (64,1%) en hjá 23 var kalíumgildið undir 

viðmiðunarmörkum. Þeir sem fengu alvarlega fylgikvilla rákvöðvarofs í þessum hópi voru 93 

og voru 53 þeirra með kalíumhækkun, eða 57,0%. Til samanburðar voru 22,7% þeirra, sem 

voru án fylgikvilla, með kalíumhækkun. Kalíumgildin voru marktækt hærri meðal 

fylgikvillatilfella (P < 0,001). Tuttugu og þrír voru með lífshættulega hækkun á kalíum í 

blóðvökva, þ.e. gildi yfir 6,5 mmól/L og eitt tilfelli með lífshættulega lækkun, þ.e. gildi undir 

2,5 mmól/L. 
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4.7.3 Fosfat 

Í 88 tilfellum mældist fosfathækkun í blóðvökva (34,6%). Hæsta mælda fosfatgildi reyndist 

eðlilegt hjá 156 (61,4%) en tíu voru með gildi undir viðmiðunarmörkum. Þeir sem fengu 

alvarlega fylgikvilla rákvöðvarofs í þessum hópi voru 72 og var 51 þeirra með fosfathækkun, 

eða 70,8%. Til samanburðar voru 20,3% þeirra sem voru án fylgikvilla með fosfathækkun. 

Fosfatgildin voru marktækt hærri meðal fylgikvillatilfella (P < 0,001). 

4.7.4 Kalsíum 

Í 98 tilfellum mældist kalsíumlækkun í blóðvökva (55,4%). Kalsíumgildi var eðlilegt hjá 76 

(42,9%) en hjá þremur var gildið yfir viðmiðunarmörkum. Fimmtíu og níu einstaklingar í 

þessum hópi fengu alvarlega fylgikvilla rákvöðvarofs en af þeim voru 44 með 

kalsíumlækkun, eða 74,6%. Til samanburðar voru 45,8% þeirra sem voru án fylgikvilla með 

kalsíumlækkun. Kalsíumgildin voru marktækt lægri meðal fylgikvillatilfella (P < 0,001). 

Þrettán einstaklingar voru með lífshættulega kalsíumlækkun í blóðvökva, þ.e. gildi lægra en 

1,70 mmól/L. 

4.7.5 Kreatínín 

Í 206 tilfellum mældist kreatínín hækkað í blóðvökva (56,9%). Kreatíníngildi var innan 

eðlilegra marka hjá 132 (38,4%) og undir viðmiðunarmörkum hjá 17. Einstaklingar í þessum 

hópi, sem fengu alvarlega fylgikvilla, voru 95 og af þeim var 91 með kreatínínhækkun 

(95,8%) enda einkennist nýrnabilun ein og sér af mikilli kreatínínhækkun í blóðvökva. Við 

rákvöðvarofið sjálft verður þó einnig mikil losun á kreatínín og hækkun mældist hjá 43,1% 

þeirra, sem voru án fylgikvilla. Kreatínínhækkunin var marktækt meiri meðal 

fylgikvillatilfella (P < 0,001). 

4.7.6 ASAT og ALAT 

ASAT-hækkun í blóðvökva mældist hjá 338 (94,7%). Hæsta mælda ASAT-gildi var eðlilegt 

hjá 19 tilfellum (5,3%). Einstaklingar með alvarlega fylgikvilla voru 91 í þessum hópi en af 

þeim voru 86 með ASAT-hækkun eða 94,5%. Þeir sem voru án fylgikvilla gefa þó nánast 

sömu niðurstöðu þar sem 252 af 266 tilfellum eða 94,7% voru með ASAT-hækkun. 

Hækkunin var þó marktækt meiri meðal fylgikvillatilfella (P < 0,001). 

ALAT-hækkun í blóðvökva mældist hjá 194 (59,5%). ALAT-gildi var innan 

viðmiðunarmarka hjá 132 einstaklingum. Alls greindust 85 tilfelli með alvarlega fylgikvilla 

rákvöðvarofs í þessum hópi og af þeim voru 65 með ALAT-hækkun eða 72,9%. Af þeim sem 
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voru án fylgikvilla voru 54,8% með ALAT-hækkun. ALAT-hækkunin var marktækt meiri 

meðal fylgikvillatilfella (P < 0,001). 

Af 281 tilfelli, þar sem gildi fyrir bæði ASAT og ALAT voru fáanleg, voru 182 með 

hækkun á báðum gildum í blóðvökva (64,8%). 

4.7.7 LD 

Í 275 tilfellum mældist hærra LD-gildi en telst eðlilegt (94,2%). Hæsta mælda LD-gildi 

reyndist eðlilegt hjá 17 tilfellum (5,8%) og mældist einn með LD undir viðmiðunarmörkum. 

Áttatíu einstaklingar í þessum hópi greindust með alvarlega fylgikvilla rákvöðvarofs en af 

þeim voru 77 með hækkun á LD í blóðvökva eða 96,3%. Þeir sem voru án fylgikvilla gefa 

svipaða niðurstöðu þar sem 197 af 212 tilfellum eða 92,9% voru með LD-hækkun. Hækkunin 

var þó marktækt meiri í fylgikvilla hópnum (P < 0,001). 

 
Tafla 17 

Blóðvökvamælingar 
meðal rákvöðvarofs-
tilfella. Miðgildi 
natríums og kalsíums 
eru undir viðmiðunar-
mörkum. Miðgildi 
kreatíníns, ASAT, 
ALAT og LD eru yfir 

viðmiðunar-mörkum. 
Miðgildi kalíums og 
fosfats eru innan 
viðmiðunarmarka. 

 

 

 

 
Tafla 18 
Samanburður á 
blóðgildum milli 
einstaklinga með og án 
fylgikvilla. Gildin á 
kalíum, fosfat, kreatínín, 
ASAT, ALAT og 
kreatínín voru marktækt 
hærri meðal fylgikvilla-
tilfella og gildin á 
natríum og kalsíum 
marktækt lægri.  

 
 
 

 

Blóðvökvamæling 
Neðri 

vikmörk 
Neðri 

fjórðungsmörk 
Miðgildi 

Efri 
fjórðungsmörk 

Efri 
vikmörk 

Natríum (mmól/L) 110 133 136 138 172 

Kalíum (mmól/L) 1,6 4,2 4,6 5,2 13,7 

Fosfat (mmól/L) 0,40 1,12 1,40 1,86 6,92 

Kalsíum (mmól/L) 0,97 1,96 2,11 2,25 2,73 

Kreatínín (µmól/L) 28 81 110 174 1.252 

ASAT (IU/L) 24 90 164 483 29.940 

ALAT (IU/L) 19 49 92 238 12.050 

LD (IU/L) 96 334 481 912 47.170 

Blóðvökvamæling Miðgildi - Fylgikvillar Miðgildi – Án fylgikvilla P-gildi 

Natríum (mmól/L) 134 136 < 0,001 

Kalíum (mmól/L) 5,2 4,5 < 0,001 

Fosfat (mmól/L) 1,29 2,18 < 0,001 

Kalsíum (mmól/L) 1,98 2,17 < 0,001 

Kreatínín (µmól/L) 257 95 < 0,001 

ASAT (IU/L) 452 135 < 0,001 

ALAT (IU/L) 158 78 < 0,001 

LD (IU/L) 952 424 < 0,001 
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5 Umræður 

5.1 Sjúklingar 
Tvöfalt fleiri karlar en konur komu til meðferðar með rákvöðvarof 2008 til 2012 og er það 

sambærilegt við það sem sést í öðrum rannsóknum (46,47). Talið er að estrógen geti verið 

verndandi þáttur í rákvöðvarofi (22). Niðurstöður okkar rannsóknar benda ekki til þess því 

hvorki reyndist munur á CK-hækkun né tíðni fylgikvilla milli kynja.  

Niðurstöður okkar rannsóknar benda til þess að karlar séu útsettari fyrir orsökum 

rákvöðvarofs en konur, s.s. áfengis- og vímuefnamisnotkun, að lenda í alvarlegum slysum, að 

fá sjúkdóma, sem krefjast viðfangsmikilla skurðaðgerða, og að ofreyna vöðva. Hlutfall karla 

var hátt í þessum orsakaflokkum í rannsókn okkar. Þetta háa hlutfall af þessum orsökum er 

sambærilegt við aðrar rannsóknir. Í þeim er talið að karlkyn sé sjálfstæður áhættuþáttur 

rákvöðvarofs (15,20,25,28,48). Hár aldur í þýðinu er svipaður öðrum rannsóknum (46–48). 

5.2 Komutími 
Fjöldi rákvöðvarofa reyndist hvorki breytilegur milli ára né mánaða. Rákvöðvarof er 

algengara á sumrin en á öðrum árstíðum því hátt hitastig er áhættuþáttur fyrir rákvöðvarof og 

þá sérstaklega við áreynslu (18). Rákvöðvarofstilfelli í þessu þýði voru ekki algengari á 

sumrin enda sumur á Íslandi svöl. Sjúklingar með rákvöðvarof komu aðeins oftar í byrjun 

viku. Því má áætla að margir þeirra hafi legið yfir helgi því oft líða 1 - 3 dagar frá því að 

rákvöðvarof verður þangað til sjúklingur leitar til heilbrigðiskerfis. Orsakirnar 

vímuefnamisnotkun og slysaáverkar voru algengastar um helgi og í byrjun viku. Ekki fundust 

sambærilegar rannsóknir þar sem komudagar voru skráðir. 

5.3 Staðsetning rákvöðvarofs 
Staðsetning rákvöðvarofsins var oftast í gang- og griplimum enda var langvarandi lega 

orsakaþáttur hjá stórum hluta þýðisins og blóðflæði til vöðva á þessum líkamssvæðum 

skerðist í legu. Í rannsóknum þar sem löng lega er algeng fást sambærilegar niðurstöður 

(15,28). Rákvöðvarof var sjaldan greint í vöðvum mjóbaks en rákvöðvarof í þeim er talið 

algengt (6). Hugsanlegt er að erfitt sé að greina rákvöðvarof á þessu líkamssvæði þegar 

sjúklingar eru ekki í ástandi til að gefa áreiðanlega sögu. Það var einkennandi fyrir stóran 

hluta þýðisins. 
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5.4 Afleiðingar rákvöðvarofs 
Bráð nýrnabilun í okkar rannsókn var 17,7% sem er í samræmi við niðurstöður annarra sem 

sýndu 13 til 50% (49). Ástæða þess að tíðni bráðrar nýrnabilunar er á svo breiðu bili er sú að 

algengustu orsakir rákvöðvarofs eru ólíkar eftir rannsóknum. Í stórri rannsókn í Belgíu voru 

algengustu orsakir rákvöðvarofs langar skurðaðgerðir og slysaáverkar og fengu alls 19,5% 

bráða nýrnabilun (48). Í bandarískri rannsókn, þar sem tæplega helmingur þýðis fékk 

vímuefna- og lyfjaorsakað rákvöðvarof, greindust 46% með bráða nýrnabilun. Dánartíðnin 

var þar 3,4% en hún helst einnig í hendur við eðli algengustu orsaka (46). Í hollenskri 

rannsókn þar sem algengasta orsök var súrefnisþurrð var dánartíðnin 32% (50). Í okkar 

rannsókn var CK-hækkun marktækt hærri hjá þeim sem létust og hjá þeim sem fengu 

alvarlega fylgikvilla rákvöðvarofs. Mjög mismunandi er eftir rannsóknum hvort samband þar 

á milli sé fundið (6,20,46,48) eða ekki (15,16,18,19,47). Þó CK-hækkun segi til um hve mikið 

af rákvöðvafrumum rofna þá eru fleiri þættir sem ákvarða hve alvarlegur framgangur 

rákvöðvarofs er. Munurinn á tíðni fylgikvilla og CK-hækkana milli orsakaflokka og 

aldursflokka í okkar rannsókn undirstrikar það. 

Af nýrnabilunum í okkar rannsókn þurftu tæplega 28% blóðskilun. Í bandarískri rannsókn 

var hlutfallið mun hærra, eða 45% (20). Aðeins lægra hlutfall en okkar var í annarri 

bandarískri rannsókn (23%)  en þar var ofþjálfun algengasta orsök rákvöðvarofs (25). 

5.5 CK-hækkun og aldur 
CK-hækkun var meiri hjá þeim sem voru yngri en 50 ára og fylgikvillar algengari hjá þeim 

sem voru eldri en 50 ára. CK-hækkun var þó meiri hjá þeim sem voru með fylgikvilla 

rákvöðvarofs. Skýringar er fremur að leita í því að algengustu orsakir rákvöðvarofs eru ólíkar 

eftir aldurshópum. Í rannsókninni var ofþjálfun ein algengasta orsök meðal yngra fólks og 

löng lega aldraðra meðal eldra fólks. CK-hækkun var mikil eftir ofþjálfun og mikið 

vöðvaniðurbrot enda vöðvaverkir algengir þar. Fylgikvillar voru sjaldgæfir meðal þeirra. CK 

hækkaði ekki mikið hjá eldri hópnum og vöðvaverkir voru fátíðari. Mun fleiri fengu bráða 

nýrnabilun í eldri hópnum. Niðurstöðurnar voru sambærilegar niðurstöðum spænskrar 

rannsóknar (36). Rannsókn í Bandaríkjunum sýndi þó ekki marktækt hærra CK-gildi meðal 

ungra eftir ofþjálfun miðað við eldri aldurshópa (25). 

5.6 Orsakir rákvöðvarofs 
Vímuefnamisnotkun og þá sérstaklega áfengismisnotkun leiðir oft til rákvöðvarofs (28,29). 

Hún hefur verið algengasta orsök rákvöðvarofs í mörgum rannsóknum (6,22,29,46). 
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Fylgikvillar eftir vímuefnamisnotkun voru 23,4% í okkar rannsókn. Bandarísk rannsókn sýndi 

mun meira algengi fylgikvilla eftir vímuefnamisnotkun, eða 65% (46). Nánast allir í þessum 

hópi í okkar rannsókn fengu rákvöðvarof vegna langvarandi vímuorsakaðrar legu sem er 

sambærilegt skoskri rannsókn þar sem áfengi var algengasti vímugjafinn (28). 

Langvarandi lega aldraðra var ein algengasta orsökin í þessari rannsókn og er það 

sambærilegt öðrum þýðum (29,36,47). Því lengur sem þrýstingur er á vöðva því meiri verður 

súrefnisþurrð og vöðvaniðurbrot. Í þessum hópi reyndist ekkert samhengi milli hve alvarlegt 

rákvöðvarofið varð og hve lengi einstaklingar lágu bjargarlausir. Hugsanlegt er að 

upplýsingar um tímalengd legu séu rangt skráðar. Elliglöp voru einkennandi fyrir þennan hóp 

og áreiðanlegar upplýsingar um aðdraganda og upphaf legunnar ekki fáanlegar frá sjúklingi. 

Fjöldi klukkustunda í legu var því oft áætlaður og byggður á hvenær síðast heyrðist frá 

sjúklingi. 

Talið er að rákvöðvarof verði í einhverjum mæli hjá um 85% einstaklinga með alvarlega 

áverka (6). CK-hækkun var ekki mikil eftir áverka í okkar rannsókn þar sem 

kramningsáverkar voru fátíðir en CK-hækkun er mikil eftir kramningsáverka (51). Í okkar 

rannsókn var tíðni fylgikvilla eftir áverka lág, eða 9,5%, og tíðni nýrnabilanna 5,9%. Það er 

minna en í bandarískri rannsókn þar sem bráð nýrnabilun varð hjá 10% (20). 

Rákvöðvarof í skurðaðgerð varð aðallega hjá öldruðum karlmönnum í okkar rannsókn en 

aðeins fundust tvær aðrar rannsóknir þar sem langar skurðaðgerðir voru með algengari 

orsökum rákvöðvarofs (15,48). 

Í rannsókninni voru margir í sýkingar- og súrefnisþurrðarhópunum við slæma heilsu eða í 

lífshættu svo að mikil CK-hækkun og há tíðni fylgikvilla kemur ekki á óvart. Nýrnabilun 

fengu 34% og 18% létust í sýkingarflokknum. Það er lægra hlutfall en í bandarískri rannsókn 

þar sem 45% fengu nýrnabilun og 23% létust af völdum sýkingar (12). Í spænskri rannsókn 

þar sem súrefnisþurrðarorsök var algengust fékk 51% bráða nýrnabilun og 32% létust (50). Í 

okkar rannsókn var dánartíðni talsvert hærri (46%) og bráðar nýrnabilanir sjaldgæfari (22%). 

Upphaflega var búist við að ofþjálfunarhópurinn yrði stærri. Hugsanlegt er að margir 

einstaklingar með áreynslurákvöðvarof leiti ekki til læknis ef einkennin eru aðeins slæmir 

vöðvaverkir. Því gæti verið að áreynslurákvöðvarof sé mun algengara en þessi rannsókn gefur 

til kynna. Rannsóknin sýndi fram á að CK-hækkun var oftast tengd alvarlegum framgangi 

rákvöðvarofsins og því áhugavert hve fátíðir fylgikvillar voru í ofþjálfunarhópnum þrátt fyrir 

mikla CK-hækkun. Margar rannsóknir sýna svipaðar niðurstöður, þ.e. bráð nýrnabilun er ekki 

algeng eftir áreynslurákvöðvarof þrátt fyrir miklar CK-hækkanir og að spítaladvöl er almennt 
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stutt (2,18,25–27). Þá er meðalaldur í þessum orsakaflokki mun lægri en hinna og líklegt að 

líkami hinna yngri takist betur á við rákvöðvarofið. Meiri vöðvamassi gæti einnig útskýrt CK-

hækkunina í þessum hópi. 

5.7 Blóðvökvamælingar 
Hlutfall tilfella með kalíumhækkun eða fosfathækkun í blóðvökva virðist nokkuð lágt en 

mikið af kalíum og fosfati losnar út í blóð við rákvöðvarof. Þessar hækkanir mælast ekki í 

mörgum tilfellum ef hækkunin er gengin yfir eða jónaójafnvægi er orsakaþáttur (3,6). Hlutfall 

tilfella með kalsíumlækkun í þýðinu var þó talsvert hærra en þeirra með fosfat- eða 

kalíumhækkun. Hlutfall þessara hækkana og lækkana er nokkuð sambærilegt öðrum 

rannsóknum (50). Aðeins helmingur tilfella var með merkjanlega kreatínínhækkun þó rökrétt 

væri að flestir væru með gildi yfir eðlilegum mörkum. Ein rannsókn sýndi fram á að kreatínín 

gildi var jafn hátt hjá þeim með nýrnabilun af öðrum orsökum en rákvöðvarofi (52). Það gæti 

bent til þess að kreatínín úr vöðvum haldist ekki í blóðvökva í langan tíma en haldist þó hátt 

meðal ungra einstaklinga með mikinn vöðvamassa (7,52). Kreatínín er því aðeins góður vísir 

þegar kemur að nýrnastarfsemi. 

ASAT og ALAT var hækkað hjá mörgum í þessari rannsókn. Í bandarískri rannsókn var 

ASAT hækkað í 93,1% tilfella en ALAT í 75% tilfella meðal 215 rákvöðvarofssjúklinga. 

Aðeins ASAT hækkaði samhliða CK og hafði því marktæk tengsl við hækkun hans (24). 

Hækkun á ALAT var algengari í bandarísku rannsókninni en í þessari og niðurstöðurnar um 

ASAT voru sambærilegar. 

5.8 Styrkleikar rannsóknarinnar 
Þetta var heildarúttekt allra sem fóru í CK mælingu og komu til meðferðar á  LSH. 

Rannsóknarþýðið var stórt og sjúkraskrárkerfi Landspítala gerði það að verkum upplýsingar 

um sjúklinga voru aðgengilegar. Rákvöðvarof hefur ekki verið rannsakað áður hér á landi og 

því auka þessar niðurstöður þekkingu á faraldsfræði rákvöðvarofs á Íslandi. 

5.9 Veikleikar rannsóknarinnar 
Þessi rannsókn var afturskyggn og byggir á skráningu sem var gerð af mörgum 

heilbrigðisstarfsönnum. Misjöfn skráning gerði það að verkum að oft fór mikill tími í að leita 

uppi orsök, einkenni og aðrar breytur. Einungis voru rákvöðvarofstilfelli sem komu til 

meðferðar á Landspítala með í rannsókninni en ekki rákvöðvarofstilfelli hjá þeim sem leita til 

heilsugæslustöðva og annarra heilbrigðisstofnanna. 
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Ályktanir 

Þær ályktanir sem má draga af niðurstöðum rannsóknarinnar eru: 

Marktækt fleiri karlar en konur fengu rákvöðvarof á tímabilinu. 

Rákvöðvarof var algengt í vöðvum útlima. 

Alvarlegir fylgikvillar rákvöðvarofs voru algengir. 

CK-hækkun var marktækt meiri hjá þeim sem létust og þeim sem fengu alvarlega fylgikvilla 
rákvöðvarofs. 

CK-hækkun var marktækt meiri hjá þeim sem voru 50 ára og yngri en tíðni fylgikvilla marktækt meiri 
hjá þeim sem voru yfir fimmtugu. 

Algengustu orsakir voru vímuefnamisnotkun, langvarandi lega aldraðra í heimahúsi og áverkar eftir slys. 

Tíðni fylgikvilla var meiri eftir súrefnisþurrð og sýkingar en af öðrum orsökum. 

CK-hækkun var mest og fylgikvillar fátíðastir eftir áreynslurákvöðvarof borið saman við rákvöðvarof af 
öðrum orsökum. 

Mælingar á kalíum, fosfati, kreatínín og ALAT í blóðvökva sýndu marktækt hærri gildi hjá 
einstaklingum með alvarlega fylgikvilla rákvöðvarofs. 

Natríum- og kalsíumgildi voru marktækt lægri hjá einstaklingum með alvarlega fylgikvilla rákvöðvarofs. 

LD- og ASAT-hækkun var mjög algeng meðal rákvöðvarofs tilfella og mældist marktækt meiri hjá 
einstaklingum með alvarlega fylgikvilla rákvöðvarofs miðað við hina. 
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