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Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zpracovat rešeršní formou téma rhabdomyolýzy a její 

etiopatogeneze. Jako hlavní zdroje byly použity publikace a články uveřejněné na 

renomovaných portálech - Pubmed, Highwire, Google Scholar, Springer. Práce systematicky 

charakterizuje patofyziologii rhabdomyolýzy a jednotlivé markery, které ovlivňují její průběh. Na 

základě stěžejních studií a kazuistik popisuje základní rozdělení etiopatogenezí. Práce se dále 

zaměřuje na následky tohoto patofyziologického stavu a možnosti její léčby. Poslední část je 

věnována metodám fyzioterapie umožňujících pacientovu rychlejší rekonvalescenci.  
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Seznam zkratek 

 

ADP - Adenosintrifosfát 

ALT - Alaninaminotransferáza  

ARS -  Akutní renální selhání 

AST - Aspartátaminotransferáza 

ATP- Adenosintrifosfát 

AZT- asociovaná Zidovudinová léčba  

BB - Brain brain creatinkináza 

BM - Brain muscle creatinkináza 

CK – Kreatinkináza 

CS - Crush syndrom 

CT - computer tomography 

DIK - Diseminovaná intravaskulární koagulace 

DNA - deoxyribonukleová kyselina 

EMG - elektromyografie 

HIV - syndrom získané imunodeficience 

HMG-CoA - 3hydroxy3methylglutaryl koenzym A  

CHAMP – konsorcium pro zdraví a vojenské účely  

IGF-1- inzulinu podobný růstový faktor  

LDL - nízkodenzitní lipoprotein 

MG - myoglobin 

MM - Muscle muscle kreatinkináza 

MRI – magnetická rezonance  

NA – noradrenalin  

PCR- polychain reaction  

RAAS – renin agniotenzin aldosteron systém 

ROS - reaktivní kyslíkové radikály 

SAM – statiny asociovaná myopatie   

WHO – světová zdravotnická organizace 
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1 Úvod 
  

Předmětem této práce je patologický stav rhabdomyolýza zpracovaný rešeršní 

formou. Rhabdomyolýzu primárně charakterizuje poškození svalové tkáně. To se může 

vyskytovat jako bolestivý pocit na svalech u netrénovaných jedinců, tak i u pravidelně 

trénovaných, či fyzicky zatěžovaných jedinců. Pokud se nebudeme řídit rychlou a 

správnou diagnostikou, může se stát, že se bude jednat o život ohrožující stav, kdy jsou 

pacienti hospitalizováni na jednotce intenzivní péče.  

Základním prvkem bakalářské práce jsou evidované soubory příčin 

rhabdomyolýzy roztříděné do jednotlivých podkapitol. Tyto etiopatogeneze rozšiřuji o 

anatomický popis se zdůrazněním některých patofyziologických cest, které k těmto 

změnám vedou a dále o přidružené nemoci závislé na míře projevu rhabdomyolýzy. Dále 

je v ostatních kapitolách zaměřeno nejen na možnou léčbu rhabdomyolýzy samotné, ale 

také na léčbu vzniklých komplikací (kompartment syndrom), její diagnostiku a možné 

využití fyzioterapie pro zlepšení pacientova stavu a jeho navrácení zpět do běžného 

života s doplněním o doporučenou prevenci, které bychom se měli držet pro zamezení 

vzniku rhabdomyolýzy. 
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2 Cíl 

  

Tématem pro tuto bakalářskou práci se stala rhabdomyolýza, patologický stav 

postihující kosterní svalstvo. Cílem bylo zmapovat a uceleně sjednotit, na podkladě 

celosvětových publikací, charakteristiku a etiopatogenezi rhabdomyolýzy s jejími 

následky a komplikacemi. Uvést příkladné kazuistiky pacientů a poukázat na možnou 

vzájemnou korelaci s jinými nemocemi. Zaměřit se na možnou léčbu a možnost využití 

fyzioterapie. Následně se pokusit z těchto poznatků sestavit preventivní plán, který by 

mohl omezit výskyt a tíži rhabdomyolýzy v populaci.  
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3 Anatomie a fyziologie 

 

3.1 Úvod do anatomie 

  Primárním znakem rhabdomyolýzy je poškození svalového vlákna, konkrétně 

svalové buňky. Proto je nejprve vhodné si ozřejmit anatomické parametry svalové tkáně. 

To umožní lepší orientaci v následujících kapitolách o patofyziologii rhabdomyolýzy nebo 

o možnostech reparace pomocí satelitních buněk.  

 

3.1.1 Anatomie příčně pruhovaného svalstva 

 Dominantním funkčním znakem svalové tkáně je kontraktilita, která je podmíněna 

přítomností myofilament. Svalová tkáň zajišťuje pohyb organismu v prostoru. (Ganong, 

2005) 

  Příčně pruhované svalstvo má za základní stavební jednotku svalové vlákno. To 

je mnohojaderný útvar, silný 10-100 µm, o různé délce, musculus sartorius obsahuje 

vlákna dlouhá až 15 cm. Za vývoje vznikají svalová vlákna splýváním podlouhlých 

jednojaderných buněk, myoblastů; splynutím myoblastů (z nichž každý má jádro 

uprostřed buňky) vznikají ještě během embryonálního vývoje dlouhé mnohojaderné 

útvary- myotuby, s jádry uvnitř a s myofibrilami blíže povrchu. Myotuby se pak přemění 

ve svalová vlákna, kde jádra jsou při povrchu a myofibrily uvnitř vlákna (Čihák, 2010). 

Povrch vláken tvoří obal sarkolema. Z vnější strany k němu přiléhá protein-

polysacharidová vrstvička (lamina basalis) a síť retikulárních vláken. Myofibrily se skládají 

ze světlejších, opticky jednolomných částí a tmavších, dvojlomných částí, které se 

pravidelně střídají. Protože stejné úseky jsou ve všech myofibrilách přibližně ve stejné výši, 

zdá se být celé vlákno příčně pruhované. Jednotná myofibrila jsou složena z užších jednotek 

bílkovinného základu nebo-li myofilament. Ty jsou rozlišena dle tvaru na aktinová, ta užší, 
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a myozinová, ta širší. Vzájemně jsou strukturovaná vedle sebe tak, aby plnila základní 

princip svalové tkáně a to kontrakci (Ganong,2005) 

Příčně pruhované svalstvo je inervováno pomocí nervů cerebrospinálního traktu. Bez 

těchto impulzů by svalstvo postupně atrofovalo a ztrácelo svoji funkci vedoucí k 

neschopnosti myotubů transformovat se ve svalová vlákna (Čihák, 2010). 

 

3.2 Fyziologie  

3.2.1 Složení svalu 

Základní stavební jednotkou svalu jsou buňky, které jsou schopny reagovat na 

podráždění. Toto podráždění lze vyvolat změněním napětí a délkou buňky. Jak bylo 

zmíněno již dříve, postupně se u člověka vyvinuly tři druhy svalů: příčně pruhované (40% 

hmotnosti jedince), srdeční a hladké (dohromady přibližně 10 % hmotnosti jedince). V příčně 

pruhované svalovině jsou buňky formované do svalových vláken. Každé vlákno je v obalu 

zvaném sarkolema, díky vrchní vrstvě složené z polysacharidů a kolagenních vláken se 

postupně mění ve šlachu. Samotným systémem, který umožnuje kontrakci svalu je 

myofibrila, ta se skládá z aktinu a myozinu uložených v sarkoplazmě svalových buněk 

(každá myofibrila obsahuje 1500 aktinových a 3000 myozinových vláken). Aktin a myozin 

jsou polymerizované proteiny. Od jejich uzpůsobení se kosterní svalovina nazývá příčně 

pruhovaná. Jejich vzájemné rozložení ve vlákně je v pruzích, aktin je vložený mezi dva 

myoziny. Samostatná jednotka se nazývá sarkomera, je z každé strany ohraničena 

takzvanou Z- linií, ta sama ukotvuje aktin. V prostoru mezi jednotlivými aktinovými vlákny je 

uprostřed sarkomery umístěný myozin, který se částečně kryje s aktinovými vlákny. Není 

však volně umístěn. Jeho polohu zajištuje bílkovina tvořící tzv. M-linii. Dále rozlišujeme A- 

proužek a H- zónu.  A proužek se nachází v místě překryvu aktinových a myozinových 

vláken. H- zóna je pouze v místě s myozinovými vlákny. Samotná struktura myozinových 
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vláken je tvořena přesně zapletenými molekulami. Vystupující hlavy na molekulách vláken 

mají funkci štěpení ATP (adenozintrifosfátu), tedy získávání energie pro práci svalu. 

Aktinové vlákno se skládá z troj komplexu aktinu, troponinu a tropomyozinu. Tropomyozin 

charakterizuje dvoušrobovice provázaná na dvoušroubovici aktinu kryjící její aktivní místa. 

Jejich vzájemné spojení umožnuje poslední z trojice- troponin. Jedná se o regulační 

bílkovinu s třemi částmi. Část A se váže na aktin, část T na tropomyozin a část C plní úkol 

pro vazbu Ca2+ iontů. U těch, po navázání vápenatých iontů, dojde k odkrytí aktivních míst 

krytých tropomyozinem a následně mohou myozinové hlavy vytvářet můstky pro stah 

svalového vlákna. Jako zdroj Ca2+ iontů slouží sarkoplazmatické retikulum (obdoba 

endoplazmatického retikula v živočišné buňce (Ganong,2005; Rokyta, 2008). 

 

3.2.2 Typy příčně pruhovaného svalu  

Příčně pruhované svalstvo lze rozlišit na dva podtypy svalových vláken dle ATPázové 

aktivity myozinu. Prvním podtypem jsou tzv. bílá svalová vlákna a druhými jsou červená 

svalová vlákna. Bílá vlákna nebo-li vlákna II.typu jsou charakteristická malou zásobou 

myoglobinu a menším prokrvením. Lze rozlišit dva podtypy, podtyp A a podtyp B. Navzájem 

jsou rozdílné v obsahu myoglobinu, mitochondrií, hustotě prokrvení a odolnosti oproti únavě. 

Také obsahují menší počet mitochondrií. Naopak se zde vyskytuje větší množství 

glykolytických enzymů a více sarkoplazmatického retikula. Proto tento typ vláken je 

předurčený k anaerobnímu metabolizmu, který je charakteristický u rychlých pohybů 

(příkladem je možné uvést větší poměr bílých vláken vůči červeným u sprinterů).  Opačný 

stav je charakteristický pro červená vlákna. Ta mají více myoglobinu, více mitochondrií a 

jsou více prokrvená. Výsledkem tohoto stavu je větší uzpůsobení svalu pro aerobní 

metabolizmus. Tyto vlákna jsou častěji u skupin statických svalů z důvodu menší spotřeby 

energie (Ganong,2005; Rokyta, 2008)  
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Obr 1. Vlastnosti jednotlivých druhů vláken (Ganong, 2005)  

3.2.3 Svalová kontrakce 

  Podmínkou pro počátek kontrakce je akční potenciál. Jeho podstatou je změna 

propustnosti iontů skrze membránu. Hlavním mediátorem je vápenatý iont. Tyto ionty se 

uvolňují během depolarizace ze sarkoplazmatického retikula (jedná se o 

endoplazmatické retikulum s velkou zásobou vápenatých iontů) a váží se na troponin 

(bílkovina umožňující vazbu tropomyozinu kryjící vazebná místa aktinu pro vápník). Ten 

mění svojí konfiguraci a následkem toho se tropomyozin zasune mezi aktinová vlákna. 

Uvolněná místa, která dříve kryl tropomyozin, obsazují hlavy myozinu a tvoří spojení aktin 

– myozin. Myozin stahuje k sobě dvě protilehlá vlákna aktinu ukotvená na Z- liniích, tudíž 

vyvolává kontrakci svalu (Rokyta, 2008).  

   

3.3 Myoglobin 

 Myoglobin je pigment obsahující železo, který se nalézá v kosterním svalu. Jeho 

procentuální zastoupení ve svalu záleží na typu svalového vlákna. Svalové vlákno I. typu 

obsahuje takřka 100% zastoupení myoglobinu. Oproti tomu II. typ svalového vlákna a 
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jeho dva podtypy obsahují pouze 60% (platí pro IIa) a 30% (platí pro IIb) myoglobinu. 

Podobá se hemoglobinu, ale 1 mol myoglobinu neváže 4 moly O2 jako hemoglobin, ale 

pouze 1 mol O2. Jeho disociační křivka není sigmoidální, ale má charakter pravoúhlé 

hyperboly. Jelikož je tato křivka umístěna vlevo od křivky pro hemoglobin přebírá 

myoglobin O2 z hemoglobinu v krvi. Kyslík se z myoglobinu uvolňuje jen při velmi nízkém 

PO2. Ty se však v pracujícím svalu blíží k nule. Největší koncentrace myoglobinu 

pozorujeme ve svalech vykonávajících dlouhotrvající kontrakci. Krevní zásobení svalu je 

při takovém stahu redukováno a to umožní myoglobinu dodávat kyslík při zástavě 

krevního proudu. Jsou též důkazy o tom, že myoglobin usnadňuje difúzi kyslíku z krve do 

mitochondrií, v nichž probíhají oxidační reakce. Myši, u kterých byla syntéza myoglobinu 

zablokována genovou manipulací, mají však normální schopnost vykonávat fyzickou 

námahu (Ganong, 2009). 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
Obr 2. Disociační křivka pro myoglobin (Ganong, 2009) 
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Obr 3. Strukturní vzorec myoglobinu (www.wikiskripta.eu) 

 
 

3.4 Kreatinkináza (CK) 

  
 Jedná se o cytoplazmatický a mitochondriální enzym řadící se do skupin 

guanidokináz. Je nejvíce koncentrován v  kosterních svalech, srdečním svalu a mozku. 

Vyskytuje se ve třech formách, lišících se vzájemnou kombinací dvou podjednotek- 

muscle (m) a brain (b). Na podkladě těchto kombinací vznikají tři zmíněné formy a to MM, 

BB a MB. MM je svalový izoenzym, BB je izoenzym pro mozek a MB je myokardiální 

izoenzym. Aktivita CK vzrůstá poškozením myocytu a při následném rozpadu buněčné 

stěny se vyplavuje do krevního řečiště. Z tohoto důvodu může být jedním z možných 

znaků poškození svalů. Vzhledem k tomuto stavu očekáváme, že se bude vyskytovat i u 

rhabdomyolýzy. Jejím hlavním úkolem je katalyzování reverzibilního přenosu vysoce 

energetického fosfátu z ATP na kreatin: ATP + kreatin: ADP + kreatinfosfát (Silbernagl, 

2004; Jobar, 2008; Voháňka, 2012).  

Tělo využívá kreatinkinázu pro udržování zásob intracelulárních ATP pro tkáně 

s vysokými požadavky na energii. Její vzestup v krvi je dočasný. Lze ji vystopovat již od 

2. hodiny od poškození, ale během inzultu vrcholí mezi 24. až 72. hodinou. Fyziologická 

hodnota CK se u mužů v závislosti na věku pohybuje v hodnotách 0,2- 4,3 µkat/l v krvi. 
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U žen se v závislosti na věku nachází v hodnotách 0,2- 3,4 µkat/l v krvi (Voháňka, 2012). 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
obr 4. Rozdílný nástup myoglobinu a kreatinkinázy (Parekh, 2012) 

 
 
 

3.5 Transmembránové transporty 

Pro správné pochopení vzniku rhabdomyolýzy je důležité pochopit funkční vztahy 

v samotné buňce. Mezi hlavní z nich patří homeostáza intracelulárního kalcia, jak 

popisuje Chatzizisis et al (2006). Koncentrace volného kalcia v extracelulárním prostoru 

je 10 000x větší než v intracelulárním. Takto vzniká chemický gradient, který reaguje i na 

sebemenší změny v permeabilitě buněčné membrány a tedy v koncentraci 

intracelulárního kalcia. To nepříznivě ovlivňuje samotnou funkční integritu buňky. 

Z tohoto důvodu je buňka, respektive buněčná membrána, vybavena regulačními 

mechanismy. Mezi ty patří „non-membránové“ proteiny a transmembránové proteiny, ti 

jsou hlavními regulátory koncentrace kalcia v buňce. Tyto transmembránové proteiny 

jsou složeny z přenašečů situovaných na sarkolemě svalové buňky nebo na organelách 

- mitochondriích a sarkoplazmatickém retikulu. Do výše zmíněných přenašečů 

zařazujeme Ca2+ kanály, 2Na+/Ca+ výměník a Ca2+ ATPázovou pumpu.  První dva 
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zmíněné mechanizmy napomáhají energeticky náročnému vstupu Ca2+ do vnitra buňky. 

Oproti tomu, ATPázová pumpa umožnuje vstup Ca2+ do extracelulárního prostoru. U 

sarkoplazmatického retikula Ca2+ ATPázová pumpa zajištuje vstup kalcia, zatím co 

uvolnění provádí komplex transmembránových transportních mechanismů. U 

mitochondrií je vstup umožněn kalciovým „uniportrem“ a naopak do buněčné cytoplazmy 

2Na+/Ca+ výměníkem. (Chatzizisis et al, 2006) 

 

3.6 Regenerace svalu satelitními buňkami  

 Buněčná jádra svalových vláken se nejsou schopna dále dělit. Proto další jádra 

v případě potřeby (růst, poškození) se mohou vyvinout ze satelitní buňky pocházející 

z kmenových buněk, které mohou splynout se svalovými vlákny (Lullmannová-Rauchová, 

2012, str. 187).   

 Kmenové buňky dokážeme teoreticky získat jako embryonální kmenové buňky 

z časných fází embryonálního vývoje - ty jsou totipotentní a dokáží se transformovat na 

všechny buněčné typy. Anebo jako kmenové buňky od dospělých jedinců - ti jsou již 

pouze multipotentní. Ty jsou schematicky rozdělitelné na tkáňové buňky a buňky kostní 

dřeně, které se dále dělí do konkrétnějších skupin. Významnou skupinou pro reparaci 

poškozené svalové tkáně po rhabdomyolýze je skupina mezenchymálních buněk jakožto 

prekurzorů pro stromální buňky (svalové buňky). Tyto svalové buňky nazýváme 

satelitními buňkami, které jsou zásobárnou pro poškozené buňky svalového skeletu 

lidského těla (Horák, 2004, str 18).  
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obr 5. reparace svalové tkáně (Novotný, 2014) 

 

3.6.1 Satelitní buňky  

 Satelitní buňky patří do kmenových buněk kosterního svalu v klidovém stavu, které 

jsou v těsné blízkosti svalových vláken. Nachází se pod jejich bazální membránou, 

ovšem na rozdíl od běžných jader svalových vláken jsou mimo sarkolemu. Jedná se o 

zásobu buněk, ze kterých lze nahradit a doplnit poškozená svalová vlákna. K proliferaci 

jsou satelitní buňky stimulovány mnohými růstovými faktory, např. IGF- 1. Některé tak 

vzniklé dceřiné buňky splývají se svalovými vlákny, jiné se naopak vracejí do klidového 

stavu. Tento jev je především významný u cílené hypertrofie nebo u fyziologického růstu 

svalu. Další podstatou je právě schopnost regenerace pomocí satelitních buněk 

(v cizojazyčné literatuře zmiňované pod obecným názvem pro kmenové buňky - stem 

cells). Při zraněních, kdy dojde k porušení celistvosti bazálních membrán, se hojením 

tvoří vazivová jizva. Pomocí nich si porušená svalová vlákna dokáží zachovat spojení se 

šlachou. Pokud dojde k porušení svalových vláken v ohraničeném okrsku bez porušení 

bazální membrány, nazýváme tento jev segmentovou nekrózu (mikrotraumata, lékové 

poškození, svalové dystrofie – vše jsou i možné příčiny rhabdomyolýzy). Dochází tak 
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k regeneraci uvnitř stávající bazální membrány. Následně přítomné makrofágy pomocí 

cytokinů stimulují proliferaci satelitních buněk (Lullmannová - Rauchová, 2012, str. 198; 

Paulsen, 2012, str. 61) 

         

 

 

 

 

 

 

Obr 6. Satelitní buňka, její schematické znázornění na příčném řezu (Lullmannová 

- Rauchová, 2012) 

 

3.6.2 Reakce satelitních buněk na excentrickou práci svalu 

 Excentrická kontrakce svalových vláken je popisována jako možná příčina 

rhabdomyolýzy. Jelikož při excentrické kontrakci byl naměřený větší výskyt jak cytokinů 

odpovídající pro probíhající poškození svalových vláken, tak zvýšená koncentrace 

sérové kreatinkinázy (CK) značící možnou rhabdomyolýzu. (Paulsen, 2012, str. 58) 

 Satelitní buňky jsou schopné aktivace a proliferace nejen při poškození svalu, ale 

také i při náhle tělesné zátěži nezahrnující hypertrofii a poškození myofibril. V této situaci 

nedochází k transformaci do svalových buněk ani k jejich akumulaci vedoucí k tvorbě 

nových vláken. Tato nízkoprahová aktivace má primárně za úkol posloužit k doplnění 

zásob satelitních buněk, poněvadž zredukované zásoby snižují potenciál pro následující 

regeneraci svalu (Sambasvian, 2011, str. 3649; Paulsen, 2012, str. 61). 

 Kvantita reakcí a časová prodleva satelitních buněk na svalovou excentrickou 
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práci se dle studií liší. Aby satelitní buňky opustily svou pozici pod bazální membránou 

musí dojít při poškození svalové tkáně k nekrotickému procesu. V tento moment začíná 

transformace satelitních buněk. Je prokázáno, že odpověď satelitních buněk je značně 

variabilní i přes podobnosti studií v časovém sledu a cvičebních protokolů. Dále také 

odpověď satelitních buněk nutně nekoreluje s úrovní zátěže (stresu) a poškození svalu 

během zátěže a po zátěži. Například studie zmiňující nejvyšší zastoupení poškození se 

svalovou nekrózou vykazuje nejmenší nárůst počtu satelitních buněk. Je nutné zohlednit, 

že známky nekrózy a poškození jedinců jsou často ve studiích pozorovány např. až čtvrtý 

den po zátěži. Přitom odpověď satelitních buněk probíhá během prvních 24 hodin od 

zátěže (Paulsen, 2012, str. 62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 7. Reakce satelitních buněk v závislosti na čase a výskytu (Paulsen, 2012) 

 

Ve výše uvedené obrazové příloze jsou popsány hodnoty naměřené během 

hodnocených studií Paulsenem et al. (2012). Horizontální osa znázorňuje dny od zátěže, 

vertikální osa vyjadřuje vyznačený procentuální výskyt satelitních buněk oproti hodnotám 
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změřených před zátěží. Vyplněné symboly představují zastoupení satelitních buněk 

oproti celkovému počtu svalových jader a prázdné symboly znázorňují zastoupení 

satelitních buněk vůči svalovým vláknům (Paulsen, 2012, str. 63)  
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4 Rhabdomyolýza 

  

První historická zmínka o rhabdomyolýze se datuje z počátku letopočtu, kdy se 

v pasáži bible popisuje akutní zničující onemocnění u izraelitů, kteří jako pokrm jedli 

křepelky, ty se živily semeny bolehlavu (Rutecki, 1998). 

Rhabdomyolýza je definována jako nekróza kosterního svalu vlákna s uvolněním 

obsahu vláken do krve a moči. Nekróza svalových vláken může nastat jako primární 

porucha vztahující se k dědičnosti nebo strukturní abnormalitě svalové buňky. Ve většině 

případů je však nekróza jako sekundární element po infekci po toxickém činidlu, zranění 

nebo po jiných vnějších příčinách (Knochel, 1993; Warren, 2002). 

 Rhabdomyolýza se typicky projevuje jako únava svalové tkáně doprovázená 

bolestmi, křečemi a slabostí, někdy paradoxně se zvýšením svalové hmoty. „Podnětná 

je červenočerná až spíše hnědá moč poukazující na možnou  myoglobinurii. Laboratorní 

testy prokázaly větší než pěti násobné zvýšení oproti normální hladině  kreatinkinázy 

(CK) v kombinaci s vysokou úrovní myoglobinu v moči“ (David, 2000, str. 218). 

Nicméně, klinická rhabdomyolýza byla dlouho považována za neobvyklou. Jednou 

z hlavních příčin rhabdomyolýzy je zranění po nárazu, či spíše rozdrcení. První zmínky 

se objevují za druhé světové války při bombardování Londýna u jeho obyvatel. 

Vykazovány jsou také u obětí přírodních katastrof a jednotlivců, kteří byli vystavení těžké 

zátěži. V tomto případě se jedná o klinickou jednotku Crush syndrom, vzniklou 

mechanickým rozdrcením svalové tkáně, ta je uváděná jako příčina vzniku 

rhabdomyolýzy. Kromě této příčiny bylo popsáno mnoho dalších příčin. To vyvolává 

značný zájem o klinické vyšetření, které je schopné určit vznik rhabdomyolýzy. Takováto 

vyšetření jsou klíčová pro další zdokonalení léčby, jelikož se rhabdomyolýza může stát 

život ohrožující. A to v především v případě, pokud není patologický proces promptně 

sledován a léčen. Vhodně zvolená léčba může zamezit recidivě nemoci. Vhodným 
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krokem se jeví přezkoumání patofyziologických mechanizmů, zodpovědných za 

rhabdomyolýzu popřípadě následné komplikace, klinických projevů a vyšetření, které 

mohou být nápomocné při diagnostice (Guis, 2004). 

 

4.1 Patofyziologie  rhabdomyolýzy 

Chatzizisis et al. (2006) také popisuje počáteční mechanismy i patofyziologii 

rhabdomyolýzy jako samotné (viz obrazová příloha č. 2). První zmiňuje pokles 

energetické produkce. O tu se stará adenosintrifosfát (ATP). Při poklesu ATP dochází u 

energeticky závislých iontových kanálů (např. výše zmíněné Ca2+ ATPáza a Na+/K+ 

ATPáza). Nefunkční Na+/K+ ATPáza dociluje navýšení intracelulární koncentrace Na+. 

Toto navýšení následně aktivuje výměník 2Na+/Ca2+, který započne v odstraňování 

nadměrného intracelulárního Na za Ca2+. To logicky zvýší intracelulární koncentraci 

kalcia. Na tomto podkladě začne narůstat energetický deficit buňky. Díky tomu  Ca2+ 

ATPáza, která za běžných podmínek právě vypouští nadbytečné kalcium do 

extracelulárního prostoru, přestane fungovat. Takto jsou dále ovlivněny buněčné 

organely (sarkoplazmatické retikulum a mitochondrie) a jejich mechanismy  hospodařící 

s hladinou intracelulárního kalcia, jenž běžně udržují ideální intracelulární koncentraci 

vůči extracelulární. To vše navyšuje vlastní intracelulární koncentraci Ca2+. Tento 

řetězovitý mechanismus má za následky samotnou rupturu plasmatické membrány. Při 

níž dochází k influxu extracelulárního kalcia a také přehlcení svalové buňky. 

Následuje aktivace buněčné smrti, apoptóza. Samotnou rupturu vyvolá zvýšená 

koncentrace Ca2+ aktivující fosfolipázu A2, která degraduje buněčnou fosfolipidovou 

membránu, plazmatickou a mitochondriální. Z rozpadající se membrány jsou uvolňovány 

volné mastné kyseliny, jenž poškozují sarkolemu i jiné intracelulární membrány. Tento 

celý proces spustí zvýšení přísunu Ca2+ dovnitř buňky. U svalové buňky lze pozorovat 
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kontinuální kontrakci díky nadbytečnému intracelulárnímu kalciu. Tato kontrakce vede 

k vyčerpávání energetických zásob. Nejen kontinuální kontrakce způsobuje depleci ATP. 

Dalším faktorem ovlivňující pokles ATP je oxidativní stres. Ten vzniká na podkladě 

zvýšené koncentrace kalcia v mitochondriích. A následnému zvýšení produkce volných 

kyslíkových radikálů (ROS - O2, H2O2) (Chatzizisis, 2006, str. 94) 

Za fyziologických podmínek, během respiračního řetězce, jsou v mitochondrii 

vytvořeny maximálně 2% ROS. Pokud tělo nestíhá svými antioxidativními mechanizmy 

redukovat tyto radikály, dochází k jejich postupnému nárůstu. Nadbytek ROS vede 

k poškození proteinů, lipidů apod. To ovlivňuje i sarkolemu a celkově tak směřuje 

k malfunkci buňky samotné. ROS dokáží modifikovat buněčné i mitochondriální DNA 

způsobující celkovou disorganizaci, strukturální a funkční degeneraci (elektronový 

transportní systém během respiračního řetězce) mající za následek depleci ATP 

(Chatzizisis, 2006).          

 

4.2 Klasifikace rhabdomyolýzy 

Rhabdomyolýzu můžeme dělit dle její klinické charakteristiky. Pak ji lze dělit na 

rhabdomyolýzu: a, lehkou/slabou b, mírnou (v anglické literatuře moderate) c, akutní d, 

vážnou e, chronickou (nebo rekurentní) f, zátěžovou (O´Connor,2013). 
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5 Etiologie rhabdomyolýzy 

 

 S postupným zdokonalováním lékařských diagnostických metod se do příčin 

rhabdomyolýzy ať už primární či sekundární, řadí stále více a více faktorů. Rozhodl jsem 

se zmínit jednotlivé možné příčiny a ty poté přiblížit na podkladě zveřejněných studií s 

kazuistikami publikovanými po celém světě.  

  Samotné rozdělení rhabdomyolýzy se může lišit dle klasifikace autora. Nejčastěji 

se setkáváme s rozdělením do několika podtypů, nebo spíše dvou podskupin. Jedná se 

o první skupinu zahrnující akutní a subakutní rhabdomyolýzu a druhou skupinou 

zastoupenou rhabdomyolýzou chronickou. Dle tohoto uskupení lze snadněji rozdělit i 

možné příčiny, které dávají za vznik primárním projevům tohoto onemocnění. Guis  et al. 

(2004) mezi faktory patřící do první skupiny akutní a subakutní řadí  

1, Rhabdomyolýza na podkladě fyzické zátěže 

2, Crush syndrom 

3, Toxické příčiny - alkohol, léky, drogy 

4, Infekce 

Do druhé skupiny zastupující chronickou rhabdomyolýzu dále řadí: 

1, Metabolická a zánětlivá svalová onemocnění 

2, Iontové poruchy draslíku, fosforu (tento faktor lze řadit i do akutních jedná-li se 

          o otravu těmito prvky) 

3, Svalové dystrofie 

4, Ostatní možné příčiny  

 To Gabowá et al. (1982) řadí příčiny rhabdomyolýzy do obsáhlejších 10 skupin, 

které se více či méně odlišují. Vzestupně se jedná o:   

1, fyzickou aktivitu     6, drogy 

2, přímé svalové poškození   7, léky 
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3, ischemii      8, infekce 

4,imunitní onemocnění    9, genetické poruchy 

5, metabolické poruchy    10, ostatní 

  

5.1 Fyzická aktivita 

 Zátěž se často staví do středu pozornosti, jako jedna z nejčastějších faktorů 

spouštějící rhabdomyolýzu. Samotný spouštěcí mechanismus je však stále nejasný. 

Samotná definice fyzické aktivity dle celosvětové organizace WHO zní: „Fyzická aktivita 

je definována jako tělesný pohyb produkovaný kosterními svaly, která vyžaduje 

energetické výdaje.“ (WHO, 2015). 

Sval při zatížení používá různé zdroje energie, které se navzájem prolínají. 

Využívání těchto zdrojů se liší intenzitou a dobou vykonávání zátěže. U vysoce intenzivní 

a časově krátké zátěže jsou zdrojem makroergní fosfáty (ATP, CP) v rychlých 

motorických jednotkách, nebo jednotky s vysokou aktivitou enzymů glykolýzy. U 

submaximální zátěže s vytrvalostní složkou tělo hlavně využívá pomalé motorické 

jednotky. Ty mají vyšší zastoupení oxidativního metabolizmu, tedy obsahují více 

myoglobinu s větším zastoupením mitochondrií (SPORT-LaV,2008). 

Zátěžová rhabdomyolýza je charakterizována degenerací kosterní svaloviny a 

únikem svalových enzymů (CK) ze svalové tkáně do krve. Je mnoho varujících signálů, 

které mohou indikovat u sportovce námahovou rhabdomyolýzu. Z velké části se jedná o 

začátečníky, kteří podcenili přípravu, a během zátěže došlo k možnému vyčerpání. 

Můžeme sledovat celkovou svalovou slabost a hypotonii, svalovou ztuhlost, extrémní 

únavu, bolest kloubů, opožděnou bolest svalu a nárůst tělesné váhy díky retenci tekutin. 

V extrémních případech může tento stav rezultovat v závažné selhání ledvin a následnou 

smrt. Významným indikátorem u akutního renálního selhání při zátěžové rhabdomyolýze 
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je výskyt zbarvené moči do tmavě hnědé barvy, kterou se prezentuje uniklý myoglobin 

(Capacchione, 2009). 

Vápník vstupuje do buňky výměnou za intracelulární sodík. Velké počty volných 

vápenatých iontů způsobují trvalou kontrakci a výsledné vyčerpání energie s buněčnou 

smrtí. Navíc, vápník aktivuje fosfolipázu typu A2, stejně tak vazoaktivní molekuly a 

proteázy. Mimoto vede k produkci volných kyslíkových radikálů. Takto poškozený sval je 

napaden aktivovanými neutrofily, které zvětšují škody tím, že také uvolňují proteázu a 

volné radikály. Výsledkem je zánětlivě myolytická  sebepoškozující reakce viz příloha č. 

1 (Peak et al, 2005).  

Tendence výskytu svalového poranění u netrénovaných osob po vysilujícím 

tréninku je zapříčiněna nízkou adaptací pohybového aparátu. Tu lze rozdělit na tři teorie, 

které popisují možnost poškození - 1; neurálního systému, 2; buněčného systému a 3; 

svalové tkáně. U neurálního systému mluvíme o nízkém využití rychlých glykolytických 

vláken. Při adaptaci dochází k většímu a ekonomičtějšímu zapojení ostatních typů 

svalových vláken. Teorie svalové tkáně hovoří o poškození nekontraktilních elementů a 

následně nastává disintegrita myofibril. Třetí teorie popisuje poškození svalového vlákna 

jako následek nevratného poškození sarkomery při provádění excentrické kontrakce, 

která je právě příčinou u zátěžové rhabdomyolýzy. Je ovšem nepravděpodobné, že by 

jedna z těchto teorií zahrnovala veškerá vysvětlení poškození u nízké adaptace. 

Výhodnější je zahrnout všechny tři teorie pod jeden celek ( McHugh,1999).    

Podle výše uvedených informací lze výskyt rhabdomyolýzy diferencovat i podle 

druhu svalové kontrakce. Zda se jedná o koncentrickou nebo naopak excentrickou 

kontrakci během zátěže. Konkrétně velmi náchylné jsou excentrické kontrakce, kde sval 

čelí protažení při samotné kontrakci, a kdy dochází k fokálním narušení A-proužku, 

rozpadu Z-linie a sražení vláken. Silová a odporová cvičení (dřepy, benčpres, skoky 
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z podřepu, běh z kopce) výrazně zahrnují právě excentrickou složku. Nejčastějším 

jedincem s rizikem rhabdomyolýzy je netrénovaná osoba po krátkodobém přetížení 

zahrneme-li k tomu ještě vysoké počty opakování prodloužených sérií.(Friden a Lieber, 

1992; Patel et al., 2009).  

Nezvyklé cvičení s excentrickou složkou iniciuje svalové poškození o různé úrovni. 

Poruchy metabolizmu svalu tak mohou rezultovat v uvolnění buněčných komponent. To 

začíná deplecí ATP a přechází do postupného uvolňování extracelulárního kalcia (viz 

patofyziologie rhabdomyolýzy). U mnoha případů, běžně zdravých jedinců, u kterých se 

objevilo izolované mírné až středně těžké poškození, se nevyskytovaly žádné další 

komplikace. Tělo je schopné vlastního „clearance“ od uvolněných komponentů svalů. 

Hodnoty CK u odporového tréninku s excentrickou složkou dosahují vrcholu u několika 

studií v různém časovém horizontu. Paschalis et al. (2005) a Arnett et al. (2000) uvádí 

horizont CK kolem 72 hodin, Chapman et al.(2008) uvádí 96 hodin a nejpozdější nárůst 

popisuje Sayers s Clarksonem (2003), ti uvádí 120 hodin. Tyto hodnoty se 

pravděpodobně liší na základě velikosti excentrické složky zastoupené v dané činnosti. 

Větší svalové poškození opožďuje nástup nejvyšších hodnot CK v porovnání s menším 

poškozením. Odchylnosti tohoto typu mohou mít spojitost s průběhem zánětu. Avšak 

jasné důkazy podporující tuto teorii nejsou v literatuře k nalezení (Bairdová et al, 2011)    

Rhabdomyolýza se může rozvinout na podkladě dehydratace a přehřátí u 

vysilujících výkonů. Zátěž je doprovázena zvyšujícími se nároky na transportní systém. 

Organismus nekryje pouze svalové požadavky, ale i termoregulační nutné pro správný 

odvod vzniklé tepelné energie. Termoregulaci můžeme svou vůlí a touhou po dosažení 

lepšího výsledku přetížit a ohrozit tak naše zdraví. Riziko pro lidské tělo je prostředí 

s vyšší teplotou. Při teplotě nad 39°C se již mohou vyskytovat některé funkční poruchy. 

Při nefunkční termoregulaci by docházelo každých pět minut ke zvýšení tělesné teploty 
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o 1°C. Netrénované osoby nemají patřičnou citlivost pro časnou iniciaci pocení. Během 

zátěže tak stoupá teplota jádra a to vede k vyššímu prokrvení kůže. Podstatným efektem 

je snížení dodávky krve pracujícím svalům. Tudíž snížení dodávky energie pro sval a 

kaskádovité spouštění dalších reakcí vedoucích k rozpadu svalové buňky na podkladě 

vyčerpání energie. Ačkoliv tyto faktory jsou řazeny do možných umocňujících prvků u 

osob podstupující zátěž s rizikem výskytu rhabdomyolýzy, tak se může rozvinout i u 

jedinců začínajících s tělesnou zátěží, ale i u jedinců adaptovaných na pravidelnou zátěž 

bez výše zmíněných faktorů. Velkou roli zde hraje i daná činnost, pokud je nová, pro 

daného cvičence nezažitá a tedy není na ni adaptovaný, může tato zátěž zvyšovat riziko 

výskytu rhabdomyolýzy. (Radvanský, Máček, 2011; Capacchione, 2009) 

 Ku příkladu v roce 2003, kdy bylo 157 z 225 studentů střední školy po dálkovém 

běhu vyšetřeno (tedy přibližně 70% zastoupení), se u 68 osob z dotazovaných 157 

potvrdily příznaky rhabdomyolýzy. Tmavě zbarvená moč však byla diagnostikována 

pouze u 25% z dotazovaných studentů (Hsingwen, Weichu, Huangchun,2006) 

 Jako důkaz, kdy byla následkem vlivu vysoké teploty zjištěna zátěžová 

rhabdomyolýza je uváděná kazuistika 7 tanečníků, kteří v průběhu přívalových veder na 

tanečním soustředění byli hospitalizování s příznaky udávající tento stav (Capacchione, 

2009) 

 Inklebarger et al. (2010) publikovali názor, že cvičení způsobující rhabdomyolýzu ji 

nemusí nutně vyvolat. Jako příklad zmínili ženu ve věku 63 let hospitalizovanou po lekci 

spinningu. Tento příklad poukazující nízkou pravděpodobnost vzniku pozátěžové 

rhabdomyolýzy na stacionárním kole je zaznamenán během veřejné hodiny spinningu, 

nikoliv při laboratorních podmínkách. Hospitalizovaná žena byla přijata pro bolesti v oblasti 

spodní části zad a bolesti dolní končetiny. U pacientky byla zavedena intravenózní 

rehydratace. Po dvou dnech hospitalizace byla žena propuštěna bez vážnějších následků. 
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Otázkou zůstává, zda byla zátěž samotným prvkem vedoucím k rhabdomyolýze. Je zde 

možná korelace s diabetem a prolapsem meziobratlové ploténky, která by mohla iniciovat 

patologický pohybový vzorec a následné svalové přetížení při lekci spinningu. I přesto tato 

kazuistika dokládá, že na podkladě jakékoliv intenzity zátěže může vzniknout 

rhabdomyolýza. 

V lékařských odborných databázích je zmíněna velice raritní situace, v níž došlo 

během pozátěžové rhabdomyolýze k úmrtí. Jednalo se o případ profesionálního wrestlera 

ve Spojených státech amerických. Ten se z důvodu přísného měření hmotnosti sportovců 

před soutěží snažil optimalizovat svoji tělesnou hmotnost tím, že v neoprenovém obleku za 

extrémního vedra prováděl dlouhotrvající trénink. Tento případ spíše uvádí rhabdomyolýzu 

jako průvodní příznak těžce rizikového chování (Viscardi, 2004)  

 

5.2 Crush syndrom (traumatická rhabdomyolýza) 

 Crush syndrom (CS) je charakterizovaný delším stlačením svalové masy nebo  

ischemickým a mechanickým poškozením svalových buněk s vyplavením jejich obsahu do 

krve a následnou poruchou funkce ledvin. Předpokládá se, že po stlačení delším než 15 

minut je již zavalená osoba ohrožena crush syndromem (Veselý, 2010)  

  Samotný CS je charakterizován třemi body, a to přítomností svalové masy, jejím 

dlouhodobým stlačením a sníženou cirkulací v místě útlaku. Tyto faktory inklinují 

k poškození svalových buněk. Jelikož jde jen o jiné označení rhabdomyolýzy je kaskáda 

dějů v těle jedince obdobná. Při mechanickém utlačení buněk dochází k řízené nekróze. 

Uvolněný myoglobin ze svalových tkání, vápník ze sarkoplazmatického retikula a kyselé 

metabolity směřují z poškozených buněk. Naopak směřuje plazmatická tekutina mající za 

následek edém. Tento intravaskulární úbytek plazmy zapříčiňuje v těle selhání ledvin, 

hypovolemický šok a akutní renální insuficienci (Michaelson, 2008). 
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 Některé studie popisují tzv. „crush injury“ a samotný „crush syndrome“. „Crush injury“ 

je způsobeno dlouhotrvajícím a opakujícím se tlakem na tělo. Hlavním faktorem je tedy čas. 

Je evidováno, že nejkratší čas, který stačil na vznik „crush injury“ byl pouhé 4 hodiny. Nález 

na samotném torsu těla pod zavalením není slučitelný se životem, proto je výhradně 

diagnostikován na končetinách těla. Obvyklý nález pro crush injury, či posléze crush 

syndrom je zemětřesení, letecké nálety při válečných konfliktech, důlních neštěstí a vlakové 

nehody. Během vyšetření obětí po okamžitém zavalení se u těchto osob vyskytoval 

neurologický deficit u ochablých končetin po zavalení. Může se jednat o ztrátu senzitivních 

funkcí. Postupně se může vyskytnout otok. Pokud se vyvine, může být tak výrazný, že se 

stává dominantou v klinickém nálezu. I přesto by měl být periferní tep palpovatelný, pokud 

není, je zapotřebí hledat další poranění. Jako příklad lze uvést hypovolémii a pokud není 

včas diagnostikována, může dojít k rozvoji klinicky závažného šokového stavu (Michaelson, 

2008). 

 

5.3 toxické příčiny rhabdomyolýzy 

 Na podkladě mnoha studií jsou publikovány případy vzniku rhabdomyolýzy při užití 

drog, alkoholu a také léků. Ty většinou mohou za vznik onemocnění na podkladě rizikového 

genotypu, snížené hepatorenální funkce, primární poruše iontových kanálů a pomalé 

metabolizace léčiva.  

 

5.3.1 statiny 

Statiny patří mezi nejpoužívanější léky v kardiologii. Jejich význam spočívá nejen ve 

snížení cholesterolu, a tím ve zlepšení rizikového profilu nemocných, ale především ve 

snížení mortality na kardiovaskulární nemoci u pacientů v sekundární i primární prevenci. S 

rostoucím používáním statinů však roste riziko nežádoucích účinků. Mezi nejzávažnější 
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nežádoucí účinky patří rhabdomyolýza. Riziko postižení svalové tkáně stoupá zejména u 

kombinací s některými léky, které zvyšují plazmatickou hladinu statinů, neboť jsou 

metabolizovány komplexy cytochromu P450 společně se statiny (simvastatin, atorvastatin, 

lovastatin jsou metabolizovány cytochromem cyp3A4 a fluvastatin a rosuvastatin 

cytochromem cyp2C9, pravastatin není metabolizován cytochromy). Z tohoto důvodu byl 

stažen z prodeje cerivastatin, u něhož došlo k několika případům úmrtí na podkladě 

rhabdomyolýzy. Riziko myotoxicity s cerivastatinem bylo dle statistických údajů 

desetinásobné ostatním statinům. (GOLÁŇ, 2004, str. 31-32) 

 Můžeme se také setkávat s pojmem „Statin associated myopathy“, ve zkratce SAM. 

Jak z názvu vypovídá, jedná se o spektrum poruch od život neohrožující myalgií až po 

závažné onemocnění, jako například  rhabdomyolýza. V několika případech není stále zcela 

jasný vývoj. Níže jsou bodově zmíněny možné příčiny vzniku, proč statiny vyvolávají 

rhabdomyolýzu.  

-snížená intracelulární koncentrace cholesterolu 

- omezená produkce koenzymu Q10   

- zvýšený přísun cholesterolu z extracelulárního prostoru 

- zvýšený přísun fytosterolů 

- narušení metobolismu v myocytech  

- snížená obnova poškozených svalových buněk koenzymem Q10 

- genetické faktory  

- odhalení již dřívějších svalových zranění. (Thompson, 2003) 

Vliv koenzymu Q10, který je rovněž produktem HMG-CoA reduktázové cesty a jeho 

deplece vede k následné mitochondriální dysfunkci. Vliv může mít i alterace ubiquitin–

proteásomové cesty a také genetická predispozice (Vaklavas et al., 2009; Kuncl, 2009).  
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Také byla objevena oblast genu SCLO1B1 se zjištěním, že nositelé méně běžné alely 

C mají vyšší plazmatickou koncentraci statinů a vyšší riziko myopatie, až 4,5 násobně vyšší 

riziko vzniku myopatie u CT heterozygotů a navíc 16násobné u CC homozygotů, ve srovnání 

s TT homozygoty, běžně se vyskytujícími v populaci. K tomu lze přičíst i určitou 

charakteristiku pacientů, která může zvyšovat riziku vzniku „SAM“. Jedná se o vysoký věk, 

pohlaví (častěji ženy), aktuálně brané léky a přítomné komorbidity a vysoká úroveň fyzické 

aktivity. Samotný patofyziologický mechanizmus proč statiny zapříčiňují vznik myopatií, až 

v extrémních možnostech rhabdomyolýzu, není zatím přesně objasněn. Jedna z prvních 

teorií zabývající se snížením obsahu cholesterolu v buněčné sarkolemě se ukazuje jako 

nepravděpodobná. Této teorii odporují genetické poruchy se sníženou hodnotou 

cholesterolu a nepřítomné známky myopatie. Proto se nyní více uvažuje o isoprenoidech 

(do této skupiny, jenž je druhým typem lipoidních látek, první jsou lipidy, zde je zařazený 

cholesterol), které mají funkci v apoptóze myofibril. Jejich redukce na základě statinové 

léčby (statiny jsou inhibitory 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzym A reduktázy- klíčový 

enzym syntézy cholesterolu.) vede ke zvýšení cytosolového kalcia, to aktivuje kaskádu 

směřující k apoptóze (Chang, 2004; Marciante, 2011). 

I přesto, že většina lékařských studií uvádí v průměru incidenci rhabdomyolýzy při 

užívání statinů maximálně kolem 2%, je i tak popsáno mnoho případů ukazující stálou 

možnost výskytu, a tedy nutnost abychom taková rizika brali stále v potaz. Avšak díky 

medicínskému postupu byl výskyt postupně eliminován na stále menší počet pacientů. 

Jejich případy bývají podchyceny na úrovni myopatie. Proto jde nyní dohledat většina studií 

zabývající se statiny a jejich problematikou pouze s tématikou myopatie. V této v souvislosti 

byl popsán nově vzniklý termín: autoimunitní nekrotizující myopatie indukovaná statiny. Její 

problematika je v inhibici HMG-CoA reduktázy. I přesto bylo popsáno několik případů, kdy 

nedošlo k rychlému podchycení nemoci (Ambler, 2013; str. 302; Schreiber, 2004). 
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Dle kazuistiky Bizzara et al. (1992) popisující masivní rhabdomyolýzu s užitím 

simvastatinu je uvedena 68-letá pacientka s myopatií a rhabdomyolýzou se sekundárním 

použitím simvastatinu, s elevací CK hodnot nad 10-ti násobek horní hranice normálu. 

„Prezentujeme případ obézní ženy s historií cholecystektomie a hysterektomii, který byl 

přijat k posouzení bolestivých hlubokých svalů a slabosti v nohách trvající po dobu tří dnů. 

Její symptomy byly postupně intenzivnějšího rázu s udáváním stupňované bolesti a měla 

výstřely při zapojení ramenních a zádových svalů, takové, že její pohyb a chůze byla 

narušena. Tři měsíce před touto událostí zažila fibrilace síní, pro které byly předepsané léky 

antikoagulační terapie. Při té příležitosti byla zjištěna vysoká hladina cholesterolu, bylo 

zjištěno 8.92mmol / L, a LDL cholesterolu (6.33mmol/l), Byla tedy zahájena denní léčba 

simvastatinem v dávce 10 mg. Všechny ostatní analýzy, včetně těch, pro CK, ALT, a AST 

udávala normální výsledky. Při příjmu byly však naměřeny několikanásobné hodnoty, ku 

příkladu hodnoty CK byly 137x násobně vyšší. Po vynechání simvastatinu došlo k poklesu 

CK, avšak hodnoty blížící se teoretickému normálu se objevily až po 30 dnech od příjmu. 

Po 90 dnech byly hodnoty navráceny do normálu. 

 Jako další případ s výskytem rhabdomyolýzy na podkladu užívání statinů uvádím 

kazuistiku třiapadesátiletého muže prezentovanou v Interní medicíně pro praxi Strakou et 

al. (2005).  

Příznaky: pocit dušnosti, bušení srdce, píchání v levé axile a pod levou lopatkou 

s návazností na vrcholný nádech. Palpační bolest sternokostálního skloubení. 

Předešlé onemocnění: 45% stenóza a. coronaria dextra, hypertenze                                                     

      hypercholesterolémie,  

Díky těmto předchozím onemocněním byla zahájena léčba statiny. Při vyšetření bylo 

odhaleno 20-ti násobné zvýšení myoglobinu, 170-ti násobné zvýšení CK, 3x násobné 

zvýšení LD 4x násobná aktivita ALT s 23x násobnou aktivitou AST. V moči byl potvrzen 
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výskyt myoglobinu. Ostatní vyšetření udávala hodnoty v mezích normy. Na podkladě splnění 

dvou podmínek ze tří a to minimálně zvýšené hodnoty CK o minimálně 10-ti násobek a 

svalovou symptomatiku, nemocný udával bolesti pletenců ramenních a kyčelních s bolestí 

stehen a lýtek, byl tento případ uzavřen jako rhabdomyolýza  (elevace plazmatického 

kreatinu nepřesahovala horní hranici normy). Byla nasazena léčba rehydratační terapií 

s vysazením statinů. Během devátého dne byla přidána spasmolytika a čtrnáctý den od 

přijetí byl již pacient propuštěn do ambulantní péče. 

  

5.3.2 Neuroleptika 

Jako možný spouštěcí bod pro vznik rhabdomyolýzy se jeví i neuroleptika (léky 

určené k terapii psychóz). Přesněji jde o Maligní neuroleptický syndrom, což je vzácná, ale 

velice život ohrožující nemoc. Udávaná mortalita je mezi 10- 25% onemocněných a právě 

ohrožujícím faktorem je renální selhání, které má blízko k rhabdomyolýze. Samotná 

patogeneze nemoci uvádí jako možnou teorii vzniku přímou toxicitu neuroleptik na kosterní 

sval a tedy rozpad svalové buňky s následným výskytem zvýšené CK a nálezu myoglobinu 

v moči a také v séru. (Adnet, 2000; Poels, 1993) 

   

5.3.3 Ostatní léky 

 Bohužel, možný výskyt rhabdomyolýzy jako závažného nežádoucího a vedlejšího 

projevu, není jen u používání léků obsahující statiny pro léčbu hladiny cholesterolu nebo 

předepisovaných neuroleptik. V lékařských zprávách se objevuje i případ vzniklé 

rhabdomyolýzy na podkladě užívání Cyklobenzaprinu - jedná se o běžně předepisovaný lék 

pro uvolnění svalové tenze a především jako antidepresivum. Naskýtá se zde možné 

porovnání s již zmíněnými neuroleptikami. Nejčastěji se na trhu s touto látkou potkáváme 

pod značkou farmak Flerexil. 33-letý pacient byl hospitalizovaný po pokusu o sebevraždu 
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konzumací třiceti tablet (10mg) zmíněného léku. Při příjmu byly naměřené adekvátní 

hodnoty ALT (39 U/L) a AST (30 U/L). Během několika hodin je udávaný vzestup UST na 

288 U/L a CK na 29,840 U/L. (Chabria, 2006). Přesnější vysvětlení této ojedinělé 

rhabdomyolýzy není objasněno. Možné je i vysvětlení acidobazické nerovnováhy a 

metabolických poruch, které jsou často vedlejším efektem při konzumaci těchto léků 

s následným předávkováním a také tím, že rhabdomyolýza může vzniknout díky 

metabolickým poruchám. 

  

5.3.4 Drogy 

Patrně asi nejvíce vyskytujícím podílem rhabdomyolýzy při konzumaci drog se stala 

skupina stimulantů zvaných amfetaminy a metanfetaminy. Tyto dvě skupiny jsou známé pro 

svou neurotoxicitu, a tudíž při předávkování jsou vysoce rizikové, jako ostatní skupiny drog.  

Umožnují vyšší koncetraci dopaminu v cytosolu a jeho zvýšenou oxidaci. Následkem toho 

dochází k oxidativnímu stresu a poškození mitochondrií a tedy degeneraci neuronu (Coco, 

2004; Halachanová, 2001; Poels, 2003)  

 Kromě neurotoxicity mají stimulanty další problém - sympatomimetický toxidrom. 

Příčinou je, že stimulanty nepůsobí úplně selektivně. Stimuluje nejen D-neurotransmisi, ale 

také S a noradrenalinovou (NA). Projevy syndromu jsou kardiotoxicita (tachykardie, 

palpitace, bolest na hrudi, arytmie, hypertenze, rizika ischémie, IM), neurotoxicita (bolest 

hlavy, parestézie, necitlivost, hyperreflexie, svalová rigidita, tremor, křeče), psychiatrické 

potíže (možnost rozvoje amfetaminové psychózy, úzkost, paranoia, zmatenost, 

dezorientace), respirační příznaky (tachypnoe, dyspnoe) a metabolické poruchy. (Zakharov, 

www.ceva-edu.cz)  

   V případu ovlivnění amfetaminy lze uvést případ 18-ti letého muže po pozření 

extáze na diskotéce, kdy byly při příjmu naměřeny hodnoty charakterizující proces 
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rhabdomyolýzy nad horní hranicí normy jen u AST a ALT, hodnoty CK se nalézaly v normě. 

Během hospitalizace se třetí den vyšplhaly hodnoty CK na 33 U/L a dále až na hodnotu 116 

U/L spolu s AST (830 U/L) a ALT (206U/L). Pacient začal dále udávat zvýšenou svalovou 

bolest, bez neurologického deficitu (Halachanová, 2001).  

 Tento případ ukazuje i na další možná rizika, kdy se nemusí projevit jen 

rhabdomyolýza, která zde mohla být ovlivněna hypertermií, zvýšenou spotřebou energie 

(tanec) a již dříve zmíněným crush syndromem, ale i následnou hyponatremii (hodnota Na 

byla 115 mEq/L ) a dysfunkci jater (Halachová, 2001). V této zprávě lze ještě upozornit na 

fakt, že rhabdomyolýza zde byla manifestována až během hospitalizace. V literatuře se 

objevuje jen jeden další případ rhabdomyolýzy po použití extáze, ten byl však ovlivněn 

pneumonií v doprovodu s hořečnatým stavem. Pro porovnání hodnoty CK se zde 

pohybovaly kolem 84,800 U/L (Lehmann, 1995). 

  

5.3.5 Alkohol (Ethanol) 

  V literatuře se setkáváme s výskytem rhabdomyolýzy při nadměrné konzumaci 

alkoholu. Je uváděna ve skupině tzv. Alkoholických myopatií pod označením akutní 

alkoholická nekrotická myopatie, jiným názvem Alkoholická rhabdomyolýza.(Bednařík, 

2004)   

 Při akutní intoxikaci se může projevovat chemicko-fyzikální působení ethanolu jako 

rozpouštědla (Ehrmann, 2010). Ethanol dokáže poškozovat buněčné membrány 

zvyšováním jejich fluitidy, tedy naruší nervosvalový přenos, transport látek přes 

membránové receptory a funkci jejich samotnou.  U svalové buňky tak dochází ke změně 

viskozity sarkolemy. Zvyšuje se tak permeabilita sodíku, to aktivuje Na+K+ ATPázu. Tento 

proces vyžaduje energii a ta je použitá z ATP, která se následně vyčerpá a navíc poškozuje 

transportní proteiny buňky. Zvyšování intracelulární hodnoty Na+ a dysfuknce Na+K+ 
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ATPázy vede ke zvyšování intracelulárního Ca+. Po překročení určité meze dojde k aktivaci 

kaskád vedoucích k buněčné smrti (Ehrmann, 2010).  

 

5.3.5.1 Akutní alkoholická nekrotická myopatie (alkoholická rhabdomyolýza) 

Postihuje více než 10% alkoholiků přijatých do nemocnice pro některou z komplikací 

chronického alkoholizmu (Lafair, 1968, str. 419). Akutní rhabdomyolýza se rozvine obvykle 

uprostřed období intenzivního záchvatu pití u chronického alkoholika, ale i po ojedinělém 

alkoholickém excesu či v období abstinenční epizody. První symptomy jsou charakteristicky 

podobné  rhabdomyolýze. Jsou to bolest a otoky svalů dolních končetin doprovázené 

křečemi. Nejčastějšími svalovými skupinami, které jsou postihovány, jsou svaly lýtek a 

peroneální svalové skupiny. V těžších případech je svalové postižení širší až 

generalizované, a může vést od akutní rhabdomyolýzy s myoglobinurií až po akutní selhání 

ledvin. Svalové příznaky obvykle předcházejí ostatním, hlavně abstinenčním (tremor, 

halucinóza, delirium tremens). Mohou být přítomny i příznaky současné kardiomyopatie. 

Laboratorně dochází k vzestupu CK a myoglobinu během 48–72 hodin, k normalizaci 

dochází obvykle do 7–10 dnů. (Myerson a Lafair, 1970) 

Jako názorný příklad lze uvést záznam ze studie Erkki Haapanena et al. (1984), kdy 

29-letý muž po požití 145g ethylalkoholu udával po probuzení zarudlou a oteklou oblast 

horní pravé končetiny a pravé kyčle s nemožností pohybu. Bylo naměřeno vysoké serum 

kreatininu – 1,596 mikromolu a CK 942 U/I. Taktéž byla diagnostikována paréza nervus 

medianus, nervus ulnaris a nervus radialis.  Po 26 dnech hospitalizace s hemodialýzou byl 

pacient propuštěn. Jediné nedoznívající symptomy byly extenze prstů a abdukce palce 

pravé ruky (Tento jev by však nemusel korelovat se vzniklou rhabdomyolýzou). 
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5.4 Infekce - virové, bakteriální 

Také infekce jsou udávány u výčtu možných příčin vzniku rhabdomyolýzy. 

Můžeme zde zařadit jak infekce bakteriální, tak i virové. Níže uvedené obr. č. 8 a 9 popisují 

konkrétní bakterie a viry zastoupené u výskytu rhabdomyolýzy.  

 

  

 

 

 

 

 

obr 8. Případy virové infekce s výskytem rhabdomyolýzy (Singh, 1996) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

obr 9. Případy bakteriální infekce s výskytem rhabdomyolýzy (Singh, 1996) 

Uvedená tabulka č. 8 zveřejňuje možný rozsah virových onemocnění vyskytujících 

se v evidovaných zprávách zahrnující 59 evidovaných případů. Nejčastěji je zastoupen virus 

chřipky, evidovaný v 25 případech, který má největší zastoupení úmrtí (3 pacienti z 25 
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evidovaných). Druhou skupinou je virus HIV, jehož zastoupení nakažených stouplo za 

poslední roky i v ČR. Druhá tabulka č. 9 koresponduje s výskytem diagnostikované 

rhabdomyolýzy po nákaze bakteriálním onemocněním. Ve srovnání s virovými infekcemi je 

zde větší zastoupení, ale pouze s dokumentovaným případem jednoho pacienta. Je tedy 

možné, že v některých případech ovlivnily stav i přidané komorbidity. Nejčastějším 

zástupcem z řad bakterií jsou v pořadí Legionella (tzv. legionářská nemoc), streptococcus, 

francisella (bakterie způsobující tularémii) a salmonella. (Singh, 1996). 

Přesná patofyziologie mechanismu virových rhabdomyolýz není dosud přesně 

stanovená. Přesto se uvažuje o dvou možných mechanizmech, které shrnuje a popisuje 

článek doktora Singh et al.(1996). Ten udává, že možné příčiny jsou:  

a, přímý virový vliv na sval 

b, toxické působení  

Tento způsob rozdělení podporuje i Guis (2004), který popisuje možné svalové 

poškození při infekci bakteriemi streptococcus, salmonella nebo staphylococcus. Přímý vliv 

viru na svalové vlákno způsobuje svalovou nekrózu. Tento názor z části podporuje článek 

Frankové a kol (1977). V článku prokázali výskyt chřipky typu A ve zkoumaných tkáňových 

preparátech. Ty pouze zahrnovaly tkáň vnitřních orgánů, jater, sleziny, slinivky, plicní 

soustavy a mozku, bohužel žádný z izolovaných preparátů nebyl vyjmut z příčně 

pruhovaného svalu. Nicméně, možný důkaz podporující tuto teorii vzniku zveřejnil Pratt et 

al. (1995), který zveřejnil zprávu s 2 pacienty nakaženými virem varicella zoster (např. 

pásový opar) a výskytem myoglobinurie. Během svalové biopsie nebyl odhalen virus, avšak 

při použití PCR metody byl virus ve zkoumaných vzorcích přítomen. „Virový antigen byl také 

detekován specifickou imunofluorescencí ve svalu a myxovirusu připodobněné částice byly 

detekovány v subsarkolemálních vakuolách pomocí elektromikroskopie“ (Gamboa,1979) 
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Dále Singh et al. (1996) popisují i možnou patofyziologii bakteriálního vlivu na vznik 

rhabdomyolýzy. Uvádí přímou bakteriální invazi s toxiny.  Například zmíněná Legionella 

uvolňuje endotoxiny nebo exotoxiny, které mohou přímo ovlivnit rozpad svalové buňky a dát 

za vznik rhabdomyolýze. Tento názor je podpořen Higashim et al. (1989), který detekoval 

zmíněný endotoxin, a podle nich by mohl hrát roli v nekróze svalové tkáně. Také Guis (2004) 

zveřejňuje, že toxiny z bakterie Clostridium mohou nepřímo indukovat svalovou lézi.  Na 

druhou stranu Lihn et al. (1992) uvádí incidenci výskytu rhabdomyolýzy u legionářské 

nemoci jako neznámou a patofyziologii udává jako doposud neobjasněnou. Tento názor je 

patrně ovlivněn datem publikace.  

  

5.4.1 HIV  

Samostatnou kapitolou je HIV infekce, u které byl také detekován výskyt 

rhabdomyolýzy. Ve článku zveřejněným Singhem et al. (1996) je uvedena možná 

patofyziologie, kde při svalové biopsii byly odhaleny CD4+ T- lymfocyty v okolí myofybril. Na 

tomto podkladě vytvořili předpoklad, že přímá virová infekce nebo přidružené imunitní děje 

jsou odpovědné za poškození svalu. K tomu Guis (2004, str. 387) upozorňuje na možný vliv 

horečnatých stavů a medikace užívané u léčby, jako příklad uvádějí Zidovudine - určený pro 

pacienty HIV pozitivní. Dále dodává, že infekční proces je spojován vysokou hladinou tnf–α 

a interleukinu-1, kteří způsobují masivní proteolýzu svalových buněk a snížení 

transmembránového elektrického potenciálu souvisejícího buď s přímým membránovým 

efektem, nebo zvýšenou permeabilitou pro sodíkové a další iontové kanály. 

 Dále je možný vliv tzv. myopatie indukovaná léčbou Zidovudinem (AZT). Ta tvoří 

nejčastější příčinu myalgií u nemocných s AIDS. Klinicky se nedá rozlišit AIDS zánětlivou 

myopatii a AZT myopatii. Obé by poté mohli s autoimunitním onemocněním indukovat 

rhabdomyolýzu. (Ambler a Bednařík, 2004)  
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5.5 poruchy metabolismu 

5.5.1 metabolismus cukrů   

Dle Guise et al. (2004) jsou poruchy metabolizmu cukrů charakterizované abnormální 

svalovou energetikou. Ve většině těchto stavů jde o funkci enzymu mající roli v produkci 

ATP pomocí glykoneogeneze, oxidativní fosforilace, glykolýzi a lipolýzi. Také uvádí, že 

metabolismus purinu se může manifestovat v metabolické poruchy svalů. Dvě nejčastější 

onemocnění spjaté s hospodařením glykogenových zásob, které jsou nejčastěji spojovány 

s rhabdomyolýzou jsou McArdlova nemoc, nebo-li Glykogenóza typu V, a Taruio nemoc, 

nebo- li glykogenóza typu VII. McArdlova nemoc je deficit myofosforylázy zapříčeněný 

genovou mutací na chromozomu 11 q 13. Symptomem je právě možná myoglobinurie, 

elevace CK, svalová bolest s doprovázející intolerancí ke cvičení, bolestivé křeče. Mnoho 

pacientů trpí tzv. „second wind“ efektem, charakteristický lepší tolerancí aerobního cvičení 

po cca 10 minutách. Druhou v pořadí zmíněnou v ovlivnění na vznik rhabdomyolýzy je 

Taurio nemoc. Zde se jedná o deficit fosfofruktokinázy manifestující se obdobnými 

symptomy a navíc hemolýzou. Obecně se tyto nemocí řadí pod myopatie. (Ediriweera, 

2014) 

Jak uvádí Ediriweera et al. (2014), nízká produkce energie (ATP) v průběhu tělesné 

zátěže eskaluje v poranění svalové tkáně. Tedy, projevují se symptomy doprovázející 

rhabdomyolýzu. Také uvádí případ 44-letého muže po pádu z výšky dvou metrů 

s počátečními symptomy, bolestí svalů a tmavou močí. Symptomy se během dnů zhoršovaly 

až do skoro úplné imobilizace na podkladě generalizované svalové bolesti. Takové epizody 

pacient prožil již 2x. Vyšetření odhalilo zvýšené hodnoty CK (4170 U/L) a pozitivní nález 

myoglobinu v moči. Svalová biopsie odhalila degenerované a z části již regenerované 

svalová vlákna. Na podkladě širšího vyšetření byla potvrzena McArdlova nemoc. CK byla 

zvýšená i během následujících dvou měsíců, než došlo k navrácení do normy. Na závěr 
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uvádí nutnost brát ohled na nutná vyšetření u recidivující se rhabdomyolýzy, kdy mohou být 

odhaleny prapůvodní příčiny, např. McArdlova nemoc.  

 

5.5.2 Metabolismus tuků, L- karnitinu 

 Dle Guise et al (2004) jsou také poruchy v metabolizmu tuků, nedostatku karnitin 

palmityl transferázy a L- karnitinu, jedny z hlavních příčin rhabdomyolýzy. Tyto případy lze 

charakterizovat abnormálním transportem mastných kyselin skrze mitochondriální stěnu.  

Manifestují se svalovou slabostí, intolerancí k fyzické zátěži, myoglobinurií, metabolickou 

acidózou a kardiomyopatií. Možným příkladem onemocnění je Reyeův syndrom (jedná se 

o infantilní encefalopatii s incidencí 1 : 100 000).  

 

5.5.3 Metabolismus mitochondrií 

  Zde se bavíme povětšinou o mitochondriálních myopatiích. Zde se symptomy 

vyskytují pouze jako intolerance k tělesné zátěži. U některých pacientů se např. manifestuje 

chronická progresivní oftalmoplegie. K tomu lze zařadit Kearns-Sayre syndrom, 

mitochondriální encefalopatie, melas syndrom a myoklonická epilepsie (MERFF syndrom). 

Mnoho případů však nebylo evidováno, aby konkrétně potvrdily, zda opravdu zapříčiňují 

rhabdomyolýzu (Guis et al., 2004, str. 388) 

 Také Gentili et al. (2008) eviduje rhabdomyolýzu u deficitu karnitin palmityl 

transferázy II. Tento deficit se vyskytuje ve spojitosti s rhabdomyolýzou v konkrétních 

podmínkách zvyšujících nároky na oxidaci mastných kyselin - vystavení chladu, půst, diety 

s nízkým obsahem cukrů a vysokou zásobou tuků, nedostatek spánku a nadměrně trvající 

zátěž. Gentili et a. (2008) dále popisuje případ 4- letého chlapce s hypertermií a 

nedostatečnou nutricí, který si takto způsobil rhabdomyolýzu s respiračním selháním a ARS. 
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5.6 Svalové dystrofie  

 Jde o skupinu geneticky podmíněných myopatií klinicky progredující svalovou 

slabostí a atrofií. Nejvýznamnější skupinu představují dystrofinopatie s defektním či 

chybějícím strukturálním proteinem sarkolemy – dystrofinem. K nejtěžším fenotypům 

dystrofinopatií patří Duchenneova forma, charakterizovaná na chromozóm X-vázanou 

dědičností, zvýšením kreatinkinázy v séru, charakteristickými EMG a histopatologickými 

nálezy (Bednařík, 2004). 

 Samotná klinická manifestace může být rozdílná na podkladě míry svalového 

ovlivnění, věku při propuknutí a doprovázejících projevů. Postupné zhoršování se svalových 

slabostí dominuje v oblasti pletenců končetin. Nejčastější dystrofie vyskytující se při 

rhabdomyolýze je Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie. V obou druzích dystrofie 

zahrnuje klinický obraz svalové oslabení v oblasti pletence pánevního a ramenního, 

pseudohypertrofie lýtek, myalgie a kardiomyopatie (Guis et al., 2004, str. 387).  

 Obata et al. (1999) na tomto podkladě prezentuje případ jedenáctiletého chlapce 

s Duchenneovou svalovou dystrofií po operativním zákroku s anestesií obsahující 

Sevofluran a oxid dusný bez použití myorelaxancií. Jeho pooperativní stav byl komplikován 

bolestí pat a vyskytující se myoglobinurií. Žádný jiný případ s podobnou etiopatogenezí 

nebyl doposud evidován. Proto by mělo být používání tohoto léku u svalových dystrofií 

zváženo.  

 Dále Guis et al. (2004) ve své práci zohledňuje i jiné možné onemocnění ze svalových 

dystrofií a těmi jsou Emery- Dreifuss dystrofie, Steinertova myotonie a deficit alfa či beta 

sarkoglykanu a velmi vzácně Miyoshio dystrofii. Avšak tyto stavy nebyly již dlouho 

diagnostikovány. 
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5.7 Myopatie 

 Pod pojem myopatie řadíme poruchy různých příčin, které funkčně či strukturálně 

poškozují kosterní sval. (Ambler,Bednařík, 2004)  

 Můžeme se setkávat s klasifikací myopatie na hereditární a získané. Ve skupině 

hereditární, které jsou evidovány s výskytem rhabdomyolýzy  řadíme např. svalové 

dystrofie- viz kapitola 5.6, mitochondriální myopatie- viz kapitola 5.5.3 Ve skupině získané 

se jedná o polékové a toxické myopatie- viz kapitola 5.3.5.1 a 5.3.1. a 5.5.1. (Ambler,2004)   

 Další podskupinou získaných myopatií zapříčiňující sekundárně rhabdomyolýzu jsou 

zánětlivé myopatie. Do této podskupiny zařazujeme polymyozitidu a dermatomyozitidu. 

(Bednařík, 2004). K těmto uvádí Špalek (2012) vaskulitidu a paraneoplastickou nekrotizující 

myopatii, které na podkladě autoimunitních pochodů způsobují poškození trupového a 

končetinového svalstva.  

 Hyung Wook et al. (2005) uvádí případ 57 leté pacientky hospitalizované pro svalové 

bolesti a slabosti v oblasti krční páteře i horních a dolních končetin. Bez alkoholového a 

drogového abusu a fyzické zátěže. 6 měsíců před přijetím měla opakující se bolesti 

v ramenou, celých horních i dolních končetinách. K tomu udávala nastupující slabost. Při 

krevních testech byly hodnoty CK 5369 U/l a myoglobinu 4346 ng/ml. Při druhé hospitalizaci 

byly naměřené ještě vyšší hodnoty a to: 63 559 ng/ml  myoglobinu a CK 50470 U/I. 

Histochemické výsledky neudávali výkyvy mimo adekvátní hodnoty. Při vyšetření EMG a 

svalovou biopsií byla odhalena polymyositida. Proto Hyung Wook et al. (2005) předpokládá, 

že by polyomysitida měla být zahrnuta do seznamu možných příčin rekurentní 

rhabdomyolýzy. 

5.7.1 Maligní hypertermie    

Jedná se akutní farmakologicky navozený život ohrožující stav, ke kterému dochází 

během narkózy nebo po ní. Při tomto stavu dochází k zvýšení metabolizmu svalových 
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vláken příčně pruhovaných svalů. Jeho výskyt je možný i bez přidružených nervosvalových 

onemocnění. Ve většině případů nalézáme geneticky podmíněné predispozice. Přesněji 

nacházíme defekt na chromozomu č. 19, kde je lokus genu pro ryanodinový receptor. K 

rozvoji syndromu je nutné podněcující agens. Bývají to inhalační narkotika (chloroform, éter, 

halotan, flurany) a depolarizující relaxancia (suxamethonium). Tyto látky zapříčiňují 

zvýšenou koncentraci Ca+  v cytoplazmě svalových buněk. A díky nedostatečnému 

zpětnému vstřebávání Ca+ do sarkoplazmatického retikula aktin zůstává ve vazbě 

s myozinem. Následné vyčerpání energie vede k metabolické acidóze a další zvyšování 

parciálního tlaku Co2 i k respirační acidóze. (Keller, 2001). 

 

5.8 Iontové poruchy  

5.8.1 Poruchy draslíku 

 Běžná intracelulární hodnota draslíku se pohybuje kolem 160 mmol/l. Hlavním 

mechanizmem udržování koncentračního gradientu je Na-K pumpa. Takto přispívá 

k membránovému potenciálu. Změny mající vliv na hodnoty draslíku mohou způsobovat 

patologické pochody v enzymatických aktivitách a dále třeba na strukturální změny 

v integritě buňky. Příčiny jsou variabilní, od sníženého přívodu, zvýšených ztrát, dědičných 

poruch až po iatrogenní vliv léků. (Jabor, 2008) 

 Knochel  (1982) zmiňuje tři základní mechanismy, které jsou příčinami 

rhabdomyolýzy při hypokalémii. Jako první se jedná o ischemii (při hypokalemii menší než 

2mmol/l může dojít k nedostatečné vazodilataci při námaze a k následné manifestaci 

svalové ischemie). Druhá příčina je inhibice glykogenové syntézy a zásob ve svalové tkáni 

(hypokalemie ovlivňuje glukózovou toleranci). Jako třetí popisuje změny hodnot draslíku 

v séru pod 2 mmol/l.  Dále uvádí, že rhabdomyolýza se může rozvinout u pacientů 



49 
 

s hypokalemickými periodickými paralýzami charakteristické ochablostí až hypotonií a 

vyhaslými šlachookosticovými reflexy.  

  Balhara et al (2015) zmiňují výskyt rhabdomyolýzy ve spojitosti s hypokalémií u 

použití laxativ, Crohnovy choroby a u VIP produkujícího tumoru. Dále je v literatuře uvedena 

návaznost na renální insuficienci elektrolytů (zahrnující hyperaldosterismus, kde dochází ke 

ztrátám kalia na podkladě vysokých hladin aldosteronu z nedostatku tekutin v cévách a 

retenci sodíku), Gitelmanův syndrom a Barterrův syndrom.  Také uvádí případ pacientky 

s hlubokou hypokalémií s následně se vyskytující rhabdomyolýzou. Ovšem příčinou se zde 

jevil syndrom krátkého střeva. Ten zde vznikl na podkladě operativního zákroku za účelem 

resekce nádorového bujení. Samotný syndrom krátkého střeva (pacientka měla pouze 1/10 

funkčního tenkého střeva) spustil chronickou malabsorpci a silný průjem.  

 

5.8.2 Porucha fosfátů 

 Hypofosfátemií se označuje stav při poklesu fosfátů v plazmě pod hranici 0,8 mmol/l 

u dospělých jedinců. Jako spouštěcí mechanizmus se může jevit např. infuze glukózy 

s inzulinem, kdy dochází k přesunu fosfátů do buněk. Největší predikce se nalézá u 

hospitalizovaných alkoholiků (10%).  Ostatní příčiny mohou být nedostatečný přívod, 

zvýšená renální eliminace, hormonální změny (Cushingův syndrom), nadměrný transport 

z extracelulárního prostředí do intracelulárního prostředí. Jako možné příznaky u svalové 

tkáně pozorujeme svalovou diskoordinaci, slabost, ochablost až paralýzu. (Jabor, 2008)  

U výkyvů fosfátové homeostázy uvádí Guis et al. (2004, str. 388), že snížení 

v plazmatickém prostoru pro fosfor je s minimálními vnímatelnými vlivy. I tak udává, že 

s nízkou hladinou fosforu je možnost způsobení rhabdomyolýzy. Zde ovšem zahrnuje 

pacienty s abúzem alkoholu a pacienty po prožitém hladovění s přejedením a pacienty 

s diabetickou ketoacidózou. 
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To Singhal et al. (1992) popisuje porovnání pacientů s hypofosfátémií, které rozdělil 

do dvou podskupin. S rhabdomyolýzou a bez rhabdomyolýzy. Veškeré ostatní etiologie 

dávající za vznik rhabdomyolýze nebyly zahrnuty. Z celkových 129 pacientů bylo do skupiny 

A s rhabdomyolýzou zahrnuto 46. Neobjevovaly se žádné rozdíly v hodnotách fosfátů a 

draslíku mezi skupinami. Skupina A se lišila vyššími hodnotami osmolality, močoviny. Při 

změření během nejvyšších hodnot CK spadalo pouze 16 pacientů ze 46 do hypofosfátemie 

a většina již vykazovala krátkodobý vzestup fosfátů na podkladě poškozených svalových 

buněk.   

Barahona et al. (2003) popisuje právě hypothyreózu jako spouštěcí mechanizmus 

pro rhabdomyolýzu u 49 letého muže. Při příjmu bylo pacientovi naměřeno 9332 U/l  CK a 

399 ug/l myoglobinu. Během zavedení léčby pro hypothyreózu se hodnoty postupně vrátily 

do normálu. Zde jde tedy o přímý vliv hypothyreózy pro vznik rhabdomyolýzy. Barahona et 

al. (2003) ovšem neuvádí jako možný spouštěcí bod hypofosfátemii, nýbrž se zabývá 

možným vlivem nesprávné glykogenolýzy, mitochondriálního oxidativního metabolizmu či 

autoimunitních mechanizmů.  

 

5.9 Ostatní příčiny  

Guis et al. (2004) řadí do ostatních možných příčin rhabdomyolýzy epileptické 

záchvaty, Lou Gehrigovu nemoc, poranění hlavy, akutní psychotické záchvaty (zde není 

známý patofyziologický proces). Dále uvádí případy rhabdomyolýzy u pacientů s rakovinou, 

po chemoterapii či po chirurgickém zákroku (zde je patrně myšlena možná spojitost 

s maligní hypertermií).  

Alardín et al. (2005) popisuje, že další možnou příčinou může být zasažení vysokým 

proudem elektrického napětí a zásahem blesku. Rhabdomyolýza tak byla evidována u 10% 

přeživších po zásahu bleskem. Závažnost rhabdomyolýzy neodpovídá míře zranění nebo 
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lokaci zásahu. Následující myolýza je následkem rozvratu membrán sarkolem a následným 

kalciovým influxem.  

 

5.9.1 Diabetes mellitus 2. typ 

 Li et al. (2014) zveřejňují případ dvou adolescentů, kteří trpí diabetem mellitus 2. 

typu a hyperglykemickým hyperosmolárním syndromem. Na podkladě insuficience 

dostatečného příjmu tekutin se jejich stav zhoršil a byl doprovázen sekundárně vzniklou 

rhabdomyolýzou. Definuje tak, že rhabdomyolýza je znamením zhoršujícího se stavu při 

hyperglykemickém hyperosmolárním syndromu a mohl by dále progredovat  

 

5.9.2 Rhabdomyolýza po užití akupunktury 

Papasotiriou et al. (2014) eviduje případ 64- letého pacienta se svalovou bolestí a 

ochablostí na dolních končetinách bez známek otoků. Neurologické vyšetření a 

šlachookosticové reflexy v normě bez výkyvů. Při laboratorních testech vykazoval pouze 

navýšené hodnoty CK (81400 U/L), SGOT ( 1063U/L), AST (244 U/L) a LDH (2617 U/L). 

Veškeré ostatní testy např. na virovou nebo bakteriální nákazu byly negativní.  Při příjmu 

udával pacient omdlení den před hospitalizací a návštěvu akupunkturisty se zaměřením na 

léčbu dolních končetiny z důvodu artrózy. Papasotiriou et al. (2014) tak uvádí možný případ 

výskytu rhabdomyolýzy po aplikaci akupunktury. Přesnou patofyziologickou cestu není 

schopný popsat, ale domnívá se, že samotný vpich akupunkturní jehly mohl způsobit 

svalové trauma nebo cévní poranění, které tak mohlo vést ke svalové ischemii.   
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6 Diagnostika a klinická manifestace 

 

6.1 Diagnostika rhabdomyolýzy 

Pro samotnou diagnostiku rhabdomyolýzy jsou důležité laboratorní nálezy 

markerů. Svalové vlákno během rozpadu buňky uvolňuje do krevního řečiště CK a 

myoglobin. Jejich zvýšené hodnoty nám mohou udávat riziko rhabdomyolýzy. Důležité 

kromě laboratorních nálezů se jeví symptomy, které může pacient při odběru anamnézy 

uvádět a mohou nás tak dovést ke snadnější a rychlejší cestě k diagnostice 

rhabdomyolýzy. Charakteristické symptomy potvrzující rychlou diagnózu jsou svalová 

bolest, slabost a přítomná moč zbarvená do barvy tmavého čaje, někdy je moč 

připodobována jako barva Coca-Coly. V 50% vyskytujících se případů nalézáme 

svalovou bolest centralizovanou na oblast stehen a ramen, převážně na ramenní a 

pánevní pletenec. Ovšem druhá polovina hospitalizovaných svalovou bolest nepopisuje. 

Příčina tmavě zbarvené moči v podobě čaje je zapříčiněná uvolněným myoglobinem 

z poškozené svalové tkáně, který je močí vylučován. U klinického vyšetření se mohou 

svaly palpačně projevovat jako citlivé a oteklé. Také může být výrazná změna barvy na 

podkladě nekrózy svalové tkáně. (Špalek, 2012, Chatzizisis,2006)  

 

 

 

 

 

 

obr 10. Charakteristické zbarvení moči u pacienta s rhabdomyolýzou (Špalek, 2012) 
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6.1.1 Anamnéza 

 Při vyšetřování pacienta je anamnéza nedílnou součástí pro správnou diagnózu. 

U podezření na možný výskyt rhabdomyolýzy je nutné, abychom se dotazovali, zda 

v nedávné době došlo k vysilující zátěži (návštěva fitness centra, běh, trénink fotbalu 

apod.). Dále je nutné zahrnout výše zmíněné etiopatologické možnosti vzniku. 

Dotazujeme se na alkohol, léky, drogy, zda pacient protrpěl virová či bakteriální 

onemocnění a na výskyt hereditárních nemocí v rodině.  

 

6.1.2 Fyzikální vyšetření 

 Aspekcí a palpací se snažíme sledovat možné změny na kůži a svalu. Hledáme 

symptomy vyskytující se u stavu rhabdomyolýzy. Jedná se o svalovou slabost, bolest 

v oblasti postižení, otok, křeče, změnu barvy a teploty kůže. Neměli bychom opomenout 

kontrolu rozsahu pohybu v bolestivých segmentech (Parekh, 2012).  

 

6.1.3 Laboratorní testy 

U laboratorních testů se snažíme pozorovat zvýšený výskyt charakteristických 

látek pro rhabdomyolýzu díky nekróze a rozpuštění buněk a následnému uvolnění 

buněčných substancí do plasmy. Sledujeme hodnoty myoglobinu, CK, kalcia, kreatininu, 

urei. Hlavní přehled všech markerů, které buď zvýší, nebo sníží svoji koncentraci je 

uvedený v následujícím obrázku č. 11. U osoby s podezřením na rhabdomyolýzu Pokud 

se u pacienta již klinicky projevila rhabdomyolýza a koncentrace CK je 80-ti násobně 

vyšší než horní norma, můžeme předpokládat, že se tento stav projeví akutním renálním 

selháním. Jestliže pacient nemá klinické příznaky, ale existuje podezření na 

rhabdomyolýzu, je potřebné sledovat hodnoty CK. Pokud CK nepřekračuje 30-ti násobek 

horní normy, postačí kontrola 3 dny po přetížení. V případě překročení CK nad 30-ti 



54 
 

násobek sledujeme K+ a kreatinin. U tmavě zbarvené moči je důležité rozlišit 

myoglobinurii od hemoglobinurie. Může nám opět pomoci dobrá anamnéza, především 

jedná-li se o netrénovaného jedince. Nelze se jen spolehnout na dip- stick metodu pomocí 

proužků. Myoglobin odpovídá stejnou reakcí jako hemoglobin. Měli bychom zajistit 

chemické vyšetření moči a močového sedimentu. Pro potvrzení myoglobinurie je důležitý 

nepoměr krve a erytrocytů v testované moči (Dolejšová, 2012; Jabor,2008).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr 11. Biochemické nálezy u rhabdomyolýzy (Chatzizisis, 2006)  

 

6.1.4 Zobrazovací metody 

U obtížných případů je možné využití zobrazovacích metod, které se osvědčily při 

diagnostice rhabdomyolýzy. Magnetické resonance (MRI), výpočetní tomografie (CT) a 

ultrasonografie, také scintigrafie je navrhována pro diagnostiku závažnosti léze (Guis, 

2004)  

Dále Guis et al.(2004, str. 384) uvádí jako nejlepší volbu MRI, Při zvolení T2 
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sekvenci se podkožní tuk a vrstvy vyšších a hlubších vrstev generují s intenzitou vysoké 

hladiny signálů. Tyto zobrazení s vysokou intenzitou jsou viditelné kolem svalů s edémem 

nebo nekrózou s výskytem nadměrného množství hemosiderinu. Metoda CT odhaluje 

místa se zvýšenou či sníženou densitou uvnitř svalů. Ultrasonografie je výhodná u 

pochybných případů, když je schopná zobrazit hyperechogenní místa. Hlavní výhodou je 

ovšem schopnost rychlého zobrazení několika svalových skupin za sebou. Tato 

schopnost má i svojí nevýhodu a tou je nedostatečnost ve specificitě. Při scintigrafii 

využívaný pyrofosfát označený s techneciem 99 poskytuje zhodnocení rozsahu léze 

např. při crush syndromu.   Rhabdomyolýzu tak lze přímo vizualizovat v důsledku 

ukládání izotopu v poškozených myocytech. Funkční princip může být související 

s absorpcí zmíněného izotopu k intracelulárnímu vápníku uvolňovaného z narušeného 

sarkoplazmatického retikula. Kostní scintigrafie obvykle zobrazuje asymetrickou 

lokalizaci v lézi, také dokáže rozlišit netraumatickou a traumatickou rhabdomyolýzu na 

podkladě způsobu vychytávání izotopu v poškozených myocytech (Guis,2004; Wang 

2010).   

 

6.1.5 Svalová biopsie  

 U této formy diagnostiky můžeme použít dva typy. Buď otevřenou chirurgickou 

biopsii, která nám umožní detailnější vyhodnocení léze a tedy vyšší pravděpodobnost 

správné histologické diagnózy, nebo druhou metodu, jehlovou biopsii. U té je menší 

pravděpodobnost rychlé a správně zvolené diagnózy. Například u pacientů s hypertermií 

nebo zátěžovou rhabdomyolýzou by mohla být využita partie musculus biceps brachii či 

musculus quadriceps femori k in vitro kontrakčnímu testu zaměřený na profil senzitivity 

halogenizované směsi (Guis, 2004). 
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6.1.6 Molekulárně biologické testy  

 Tyto testy jsou stěžejní pro diagnózu několika svalových onemocnění zahrnující 

dystrofinopatii, maligní hypertermii nebo McArdlovu nemoc (takto byl objeven dystrofin 

zapříčiňující Duchenneovu svalovou dystrofii). Jedná se o nemoci, které jsou uváděny 

jako možná příčina vzniku rhabdomyolýzy. Nezvyklé abnormality tak mohou být 

pozorovány na obsahu buňky jako bílkoviny sarkomery dále patofyziologické komunikace 

mezi ostatními buňkami (mutace membránových proteinů) (Guis, 2004. str. 385-386).   

  

6.2 Klinická manifestace 

 Projevy rhabdomyolýzy se manifestují svalovými symptomy - bolest, křeče, 

otok, omezení rozsahu pohybu. Dle etiologie rhabdomyolýzy můžeme bolestivé 

plochy lokalizovat na konkrétní svalové skupině nebo se může vyskytovat jako 

difuzní bolest. Otok se vyskytuje při přímém inzultu na sval s ischemií. Tento stav 

podporuje vznik kompartment syndromu. Ledvinové symptomy zastupuje oligurie 

až možné renální selhání u závažnějších případů. Do ostatních symptomů 

zahrnujeme hyperkalemii, intravaskulární koagulaci, hemoragické komplikace, 

dyspepsie, ARDS, nauzea a vomitus. Výše vypsané symptomy se mohou 

vyskytovat v různých intenzitách od velmi nízkých, asymptomatických až po stavy 

ohrožující život. Při sekvestraci látek v třetím prostoru se vytváří hypovolemie a šok. 

Zmíněná hyperkalemie může způsobit vznik srdeční arytmie. Diseminovaná 

intravaskulární koagulopatie se spouští tromboplastinem ze zasažených svalů 

(Jobar, 2008).   
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7 Následné komplikace rhabdomyolýzy 

 

Rhabdomyolýza může způsobit komplikace prostřednictvím několika 

mechanismů. Vysoká hladina draslíku může vyvolat závažné srdeční arytmie. 

Intratubulární obstrukce u závažných případů může způsobit akutní selhání ledvin s 

oligurií. K jiným abnormalitám patří hypertermie, tubulární nekróza vztahující se 

k myoglobinovému ukládání, leukocytóza, metabolická acidóza způsobena uvolňováním 

intracelulárního síranu a fosforečnanu, brzká hypokalcémie vztahující se k vysrážení 

uhličitanu vápenatého v poškozených tkáních (s další zvýšením draslíku v séru), 

hyperkalcémie u pacientů s chronickou rhabdomyolýzou, anémie a diseminovaná cévní 

koagulace (Chatzizisis, 2007). 

 

7.1 Akutní renální selhání (ARS) 

První záznamy o výskytu ARS  spjatých s rhabdomyolýzou popisuje již Bywaters 

s Beallem (1941) v průběhu druhé světové války, který se nalézal u osob postihnutých 

válečným bombardováním. Tito autoři správně přisuzovali spojitost 

ARS rhabdomyolýzou, ovšem nedokázali již přesně popsat patofyziologickou cestu. Až 

v průběhu dalších desítek let bylo odhaleno, že za ARS může nefrotoxický efekt 

myoglobinu uvolňovaného z poškozených svalových buněk. Je odhadováno, že 10-40 % 

rhabdomyolýzy vede ke vzniku ARS, zatímco u celkového výskytu ARS má uvolněný 

myoglobin během rhabdomyolýzy jen 10- 15% zastoupení (Woodrow, 2004; 

Chatzizisis,2007, str. 569).  

Základní mechanismus vzniku ARS je popsaný v následujících podkapitolách a je 

zobrazen v přiloženém obrázku č. 12 znázorňující cestu patogeneze, která zahrnuje 1, 

renální ischemii 2, obstrukci myoglobinu v distálním tubulu a za 3, přímý cytotoxický vliv 

myoglobinu na epiteliální buňky proximálního tubulu. Přidružená hypovolemie a kyselost 
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moči díky metabolické acidóze jsou regulační faktory zhoršující negativní dopad 

myoglobinu na ledviny (Chatzisis,2007).  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

obr 12. Patogeneze myoglobinu na ledviny (Chatzisisis, 2007) 

 

7.1.1 Renální ischemie 

   Nekróza svalové tkáně utváří tzv. „třetí prostor“ ve kterém se akumuluje velká část 

intravaskulární tekutiny. Tato akumulace způsobuje hypovolémii a ta samotná aktivuje 

neurovegetativní systém a dráhu renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS), zvýší se tak 

produkce vazokonstrikčních látek ( endothelin 1 a vazopresin) a naopak inhibuje se 

produkce vazodilatačních prostaglandinů. Dalším podnětem vazokonstrikce jsou 
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v systémové cirkulaci přítomné endotoxiny a cytokiny vyplavené na základě svalového 

poškození. Také myoglobin samotný zapříčiňuje vazokonstrikci a to pomocí degradace 

oxidu dusnatého (NO), jenž je známý jako vazodilatační prvek v endotelu cév. Tato kaskáda 

jevů vede k renální vazokonstrikci a ischémii a později k depleci produkce ATP kvůli 

sníženému zásobování kyslíkem (Holt 2001, Chatzizis, 2007).  

 

7.1.2 Obstrukce distálních tubulů myoglobinem v ledvinách 

 Deplece ATP způsobuje nekrózu epiteliálních buněk, které se hromadí v tubulárním 

lumenu. Spolu s přítomným myoglobinem a interakcí s Tamm-Horsfallovým proteinem utvoří 

jakousi zátku. Čím větší je rozsah poškození svalů, tím větší je výskyt myoglobinu v séru a 

následné množství přefiltrovaného myoglobinu v ledvinových glomerulech. Také pH 

ovlivňuje množství zachyceného myoglobinu v ledvinách. Čím kyselejší pH je, tím více se 

kumuluje myoglobin v distálním kanálku ledvin. Výsledná obstrukce distálního kanálku 

redukuje krevní průtok a filtraci glomerulů. ( Chatzizisis,2007; Holt, 2001)  

  

7.1.3 Přímý toxický vliv myoglobinu 

 Kromě samotné obstrukce, které je myoglobin schopný, je také přímo toxický díky 

zvyšujícímu se oxidativnímu stresu v proximálním tubulu. Pokud koncentrace myoglobinu 

filtrovaného v glomerulu přesáhne horní přípustnou hranici dojde u tubulárních buněk 

proximálního tubulu ke zvýšené reabsorbci umožňující regulovat množství vylučovaného 

myoglobinu pro větší ochranu ledvin. Při jeho postupné degradaci se uvolňuje hem a železo. 

To dává moči pH menší než 5,6. Volné železo je oxidativní kov, tudíž podporuje produkci 

ROS. (Fe2++ H2O2→ Fe3++ OH-+ OH-) nebo železo samo jedná jako oxidativní radikál. Na 

podkladě oxidativního stresu v cytoplazmě tubulárních buněk se tvoří peroxidace lipidů, 

proteinů a DNA vedoucí k akutní tubulární nekróze. Samotný Hem může také zvyšovat 
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oxidativní stres. Dokáže vstoupit do buněk proximálního tubulu, které jsou poničeny pro 

depleci ATP a disponují rozdílnou permeabilitou a dovolují tak jeho vstup do intracelulárního 

prostoru.  Zintenzivnění obstrukce distálního tubulu je také umocněné kyselým pH 

s hyperurikémií vyvolávající ukládání krystalů kyseliny močové. Také uvolnění mrtvé tkáně 

z poškozené svalové tkáně spouští kaskádu v podobě diseminované intravaskulární 

koagulopatie a utváří mnohočetné mikrotromby v parenchymu ledvin a následnou renální 

ischemii (Holt 2001; Chatzizisis,2007)  

 

7.2 Elektrolytická nerovnováha s metabolickou acidózou 

 Hyperkalemie je definovaná jako zvýšení draslíku nad 5 mmol/l (fyziologické rozpětí 

je mezi 3,5mmol/l- 5mmol/l). Může způsobovat závažné srdeční arytmie, které mohou vést 

k srdeční zástavě. Tento jev podporuje hypokalcémie vyskytující se u iniciální fáze 

rhabdomyolýzy. Takřka nadpoloviční většina intracelulárního kalcia je zastoupena ve 

svalové tkáni. Vzhledem k této skutečnosti postačí 100g nekrotické svalové tkáně u 

nedostatečně funkčních ledvin k navýšení kalcia v séru o 1mmol/l. K tomuto faktu lze přičíst 

i vliv metabolické acidózy. Její vznik je přisuzován kyselině močové a mléčné uvolněných 

z rozpadajících se svalových buněk.  Měl by být proto brán ohled na kardiotoxický vliv 

hyperkalémie s doprovázenou metabolickou acidózou jakožto možný spoušťový bod pro 

navazující srdeční problémy. Hyperkalémie o hladině 6 mmol/l zvyšuje T-vlnu a snižuje QT 

interval na kardiogramu. Mnohem závažnější hyperkalémie snižují P-vlnu a prodlužují 

interval QRS. A tak nejčastějším nálezem jsou ventrikulární arytmie. Částečně paradoxní 

komplikací je výskyt hyperfosfátemie, poněvadž hypofosfátemie je uváděná jako 

etiopatogenetický faktor  rhabdomyolýzy. Hyperfosfátemie se také objevuje při destrukci 

svalových buněk rozptylem anorganického fosforu do plazmy. (Chatzizisis,2006) 
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7.3 Kompartment syndrom (KS)  

 Výskyt kompartment syndromu není raritním nálezem u rhabdomyolýzy. Většina 

kosterních svalů je obklopena ohraničeným oddělením tzv. kompartmentem. Skládá se 

z kostí, fascií, svalů a ostatních anatomických struktur. Tento syndrom se častěji vyvíjí na 

končetinách jako anteriorní kompartment postihující musculus biceps brachii) nebo posterior 

kompartment syndrom (postihující musculus triceps brachii). Dále existují u horních končetin 

ještě volární a dorsální. U dolních končetin to jsou 3 gluteální kompartmenty, anteriální a 

posteriální u femorální kosti a na závěr čtyři kompartment syndromy v oblasti os tibialis a os 

fibularis. Klinické symptomy zahrnují bolest. Ta nemizí ani po opakovaném použití analgetik 

a eskaluje při elevaci postiženého segmentu, s tím souvisí omezení rozsahu pohybu, 

vyskytující se otok se změnou barvy a vyhlazení kůže. Vyskytuje se těžce zjistitelný puls, 

zvýšená teplota, senzorické a motorické poruchy (Dungl, 2014)  

Zhoršený stav svalových buněk během rhabdomyolýzy a masivní influx vápníku a 

sodíku podporuje akumulaci velkého množství extracelulární tekutiny do buněk, vyplývající 

v lokální edém a zvýšený intramuskulární tlak. Tento zvýšený tlak zabraňuje krevní perfůzi 

a také krevní návratu venózní krve spolu se zintenzivněním edému.  Kromě toho lokální 

ischemie zvýší permeabilitu kapilár, která zhoršuje již tak vzniklý edém a zadává tak 

bludnému kruhu (Chatzizisis, 2007, str. 570). 

 Rizikovým faktorem je věk cvičence, podpůrné doplňky (anabolické steroidy a kreatin 

dokáží zadržovat vodu a spolu s hypertrofií svalstva dokáží omezit prostor pro nervově-

cévní zásobování).  Dalším faktorem je druh cvičení (viz kapitola zátěžová rhabdomyolýza). 

Tyto faktory spíše korelují s výskytem chronického kompartment syndromu. Ten má větší 

zastoupení u jedinců podstupující pravidelnou zátěž. Nejčastěji je v tomto vztahu zmiňovaný 

běh. Chronický kompartment syndrom se vyskytuje u změněného stereotypu běhu a 

tréninku. Dochází k mikrotraumatům svalové tkáně vyvolávající zánět, zvyšuje se objem 
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svalu. Následně se ukládá laktát, protože utlačené cévy jej nedokáží transportovat, to dále 

zvyšuje bolestivost (Pilný, 2007). 

  Bhalla a Dick-Perez (2014) popisují případ 22-letého Afroameričana, 

profesionálního fotbalisty, po svalovém tréninku nohou. Při příjmu na ambulantním oddělení 

udával bilaterální bolest v oblasti stehen a bederní oblasti zad spolu s hnědě zabarvenou 

močí. Pacient neměl žádnou historii svalového poškození během zátěže a také negativní 

na použití zakázaných látek ve sportu či jakýkoliv abúzus drog a alkoholu. V laboratorním 

rozboru byly naměřeny zvýšené hodnoty draslíku (6,0 mmol/l), kreatininu (4,7 mg/dl), 

kyseliny močové (12,6 mg/dl) a CK vyšší než 200 000 U/L. Veškeré naměřené látky tak 

dosahovaly přibližně o polovinu větších hodnot než je horní hranice normy. Nejvíce CK, ta 

dosahovala nad 600x násobných fyziologických hodnot. Během hospitalizace k vývoji KS. 

Byl diagnostikován bilaterální anterolaterální KS. Takto vyvinutý KS může vést 

k následnému zvyšování CK a poškození ledvin, elektrolytických disbalancí a trvalému 

svalovému poškození. I přesto, že pacient neudával jediný rizikový faktor pro zátěžovou 

rhabdomyolýzu, je možné, že jím byla dehydratace, ta inklinuje k svalovému poškození. 

Proto by se u sportovců mělo dbát na předcházení rizikových faktorů týkajících se zátěže: 

nárůst teploty, hypokalémie a v neposlední řadě požití nutričních suplementů.  

 Možným příkladem nástupu rhabdomyolýzy po užití nutričních doplňků je zveřejněný 

případ Dehonyovou et al. (2009). Ta byla evidovaná při ambulantním vyšetření u 18-ti letého 

muže s bolestí svalů na končetinách a s elevaci CK (13 220 U/L) s pozdější diagnózou 

rhabdomyolýzy. Jeho anamnéza udávala užití alkoholu týden před nástupem potíží a 

nadměrnou fyzickou aktivitu při zahájení silového tréninku, žádná významná lékařská 

historie nebyla evidována. Případ byl uzavřen tím, že příčina rhabdomyolýzy byla na 

podkladě vlivu doplňku Hydroxycut. Žádné teorie o vlivu nadměrné tělesné zátěže nebo 

dehydratace autorka neuvádí (Dehoney, 2009) 
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 Mitáš et al. (2014) uvádí možnost predikce u kompartment syndromu během 

ischemicko- reperfůzního stresu u operací pomocí sledování rozdílných hodnot laktátu ve 

venózní krvi před a po reperfuzi. Pokud se ukáže hladina laktátu vyšší než 3mmol/L je 100 

% pravděpodobnost vzniku kompartment syndromu. Sám autor doporučuje rozšiřující studii 

s větším počtem pacientů. Možnost zavedení této metody pro predikci kompartment 

syndromu mimo operativní zákrok neuvádí. 

  

7.4 Diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIK)  

 Uvolnění několika protrombických substancí z poškozených myocytů (převážně 

tromboplastin) aktivuje koagulační kaskádu a spouští syndrom diseminované 

intravaskulární koagulopatie. Ta bývá povětšinou asymptomatická. Zřídka kdy postihuje 

respirační svaly, konkrétně u závažné rhabdomyolýzy a následně vede k ARS (Chatzizisis, 

2007, str. 571). 
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8 Léčba, prevence a fyzioterapie rhabdomyolýzy a vzniklých komorbidit 

 

8.1 Management léčby  

 Management v akutní fázi bez ohledu na etiologii by měl být zaměřený na zvládnutí 

a zabránění možných metabolických či renálních následků. Dialýza je indikována jako 

život zachraňující procedura při vysoké hladině kalcia, acidóze a renálním selhání. 

Nejdůležitějšími aspekty jsou rychlá intravenózní rehydratace, tak rychlá, že se dává 

např. u crush syndromu ještě před vytažením postiženého z trosek. Eliminace 

vyvolávajících faktorů a následná prevence komplikací. Dalšími body nebo principy 

v managementu léčby rhabdomyolýzy, které Špalek (2012) uvádí, jsou: 

- monitorování hladiny CK a elektrolytů 

- monitorování hospodaření s tekutinami  

- monitorování vitálních funkcí 

- monitorování možného vývoje kompartment syndromu 

- korekce elektrolytové nerovnováhy 

- eliminace toxinů, následná detoxikace 

- eliminace hypertemie 

- sledování progrese hyperkalémie 

-imunoterapie (u typu onemocnění akutních forem pomymyozitidy, dermatomiozitidy) 

- chirurgický zákrok- fasciotomie, u možných kompartment syndromů 

 Dalším bodem publikovaným Špalkem (2012) je důležitost prevence vzniku 

rhabdomyolýzy. Varovnými signály tak pro nás mohou být: 

-dědičné metabolické myopatie a myopatie s tendencí vzniku maligní hypertermie 

-dystrofinopatie 

- autoimunitní a infekční myozitidy 

-hypotyréoza 
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- recidivující rhabdomyolýza 

 Identifikace spouštěcích faktorů není důležitá pouze při správné diagnostice, ale 

pokud se rhabdomyolýza plně neprojevila, je možné jí zabránit pomocí prevence. U 

pacientů s myopatiemi, konkrétně metabolickými, se doporučuje specifická dieta 

s doplňkovou výživou a vyhýbání se intenzivní a dlouhodobé zátěži (DiMauro et al., 

2007). U poruch s β-oxidací mastných kyselin se jako prevence navrhuje přísun 

triglyceridů o středním řetězci a naopak omezení triglyceridů s dlouhými řetezci. Pacienti 

trpící nedostatkem karnitinu a myoadenylátdeaminázy by měli svojí stravu obohatit o 

riboflavín, ribózu a karnitin (Špalek, 2012). 

 

8.2 Prevence ARS 

8.2.1 Role kmenových buněk 

Akutní renální selhání na podkladě uvolněného myoglobinu během nekrózy 

svalové tkáně je rizikovým faktorem ovlivňující prognózu rhabdomyolýzy a je tak vysoce 

důležité včas zakročit s léčbou. 

 Bylo odhaleno, že kmenové buňky kostní dřeně mesenchymálního původu dokáží 

vyvolat makrofágy, kteří zprostředkovávají ochranu ostatních kmenových buněk 

v ostatních orgánech s možností infekčního napadení. Proto byla na pokusu na zvířecích 

exemplářích provedena uměle vyvolaná rhabdomyolýza pomocí glycerolu. Při infúzi 

kmenových buněk na živý exemplář došlo ke zpomalení tvorby ARS. Předpokládá se tak, 

že kmenové buňky dokáží zlepšit rhabdomyolýzou vyvolané ARS pomocí aktivace 

makrofágů, kteří podporují reparaci poškozených tubulů (Geng, 2014). 

 

8.2.2 Infuzní léčba 

 V souladu s experimenty a klinickými daty, tak brzké podání (před utvořením zátek 
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myoglobinu v tubulu nefronu) intravenózní infuze s obsahem 0,9% roztoku NaCl je 

klíčové pro prevenci před ARS způsobenou myoglobinem, poněvadž se zajistí vyšší 

průtok krevním řečištěm ledviny a následkem toho glomerulová filtrace a vypuzování 

moči. Intenzita infuze je závislá na závažnosti myoglobinurie. Snahou je docílit 300 ml/h 

moči jako minimální objem při vypuzování (Chatzizisis, 2007) 

  

8.2.3 Alkalizace moči  

 Alkalizace je dosažená pomocí intravenózního podávání hydrogenuhličitanu 

sodného (NaHCO3). Ta se jeví obzvláště efektivní v prevenci ARF. Zásaditá moč zvyšuje 

rozpustnost myoglobinu a kyseliny močové a zabraňuje tomu, aby nedocházelo 

k degradaci myoglobinu na hem a železo, tudíž k omezení nefrotoxického efektu 

rozpadlého myoglobinu. Navíc NaHCO3 urovnává metabolickou acidózu a hyperkalemii. 

Cílem je dosáhnout pH moči na úroveň 6.5 a pH séra mezi 7,4 až 7,45 (Chatzizisis, 2007, 

str. 571). 

 

8.2.4 Diuréza   

 Pacient by měl být donucen po hypovolémii k diuréze, té lze dosáhnout 

intravenózním podáváním Mannitolu nebo diuretik Henleyových kliček jako Furosemid a 

v praxi nejpoužívanějšího Bumetanidu. Mannitol je osmolární diuretikum, které působí 

prostřednictvím následujících možných mechanizmů. Za a, vyvolává vazodilataci 

renálního parenchymu, zlepšuje perfůzi ledvin a glomerulární filtraci. Za b, působí na 

proximální kanálek a přispívá k vylučování myoglobinu nebo samotného železa a hemu, 

minimalizující šanci ke tvorbě zátek a následného cytotoxického efektu. Za c, uplatňuje 

antioxidační působení, tedy snižuje oxidační stres v tubulárních buňkách. I přes tyto 

možné mechanizmy bylo prokázáno, že podávání samotného NaCl bez kombinace 
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s Mannitolem je stejně účinné jako ve vzájemné kombinaci. Proto existují pochybnosti o 

tom, zda je nutné užití tohoto léku při výskytu rhabdomyolýzy. Ovšem ve vztahu 

s kompartment syndromem, který se často jeví jako možný následek u rhabdomyolýzy je 

toto užití vhodné (Chatzizisis, 2007, str. 571). 

 

8.2.5 Prevence nefrotoxicity 

 Nepoužívat potenciálně nefrotoxickou léčbu jako jsou nesteroidní protizánětlivé 

léky, antibiotika s nefrotoxickým vlivem, či radiokontrastní média je důležité pro 

bezproblémové uzdravení pacienta s rhabdomyolýzou. Průzkumy dle Chatzizise (2007) 

a Lopeze (1995) dále uvádějí schopnost ochrany renálního epitelu před toxickými účinky 

myoglobinu pomocí antioxidačních látek jako například desferrioxamin, chelatační činidlo 

(vázající volné železo z myoglobinu), glutathion a vitamín E. Dantrolen blokující vápenaté 

kanály sarkoplazmatického retikula je také doporučovaný pro léčbu a prevenci 

rhabdomyolýzy. 

 

8.3. Léčba následků rhabdomyolýzy  

8.3.1. Hyperkalémie 

 Pokud hladina draslíku přesáhne hodnotu 6 mEq/L je nutné okamžité nasazení 

léčby. Tu můžeme zahájit intravenózním podáváním glukózy a roztoku inzulinu (12- 14 

jednotek inzulinu na 1000 ml dextrózy o koncentraci 5%) nebo NaHCO3 (50- 100 mmol 

denně). Jak roztok glukózy, tak hydrogenuhličitan sodný mají dočasné účinky, konkrétně 

pokud je ARS již plně rozšířené. Proto bychom měli doplnit tuto léčbu o podávání léků 

s obsahem roztoku sorbitolu ve formě per os nebo per anus. Sorbitol obsahuje disodium-

polysteren-sulfonát, který váže nadbytečný draslík ve střevech. Velký ohled se musí brát 

na léky s negativním ionotropním efektem, antihypertenzními nebo s hyperkalemickými 
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vlastnostmi jako například inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu, blokátory 

vápenatého kanálu a β-blokátory (Chatzizisis, 2007, str. 572). 

 

8.3.2 Metabolická acidóza  

 Nedoporučuje se léčit metabolickou acidózu, dokud koncentrace bikarbonátu 

neklesne pod úroveň 15 mmol/l, a nebo pH krve je nižší než 7,2. Pacient by měl být 

během podávání NaHCO3 sledován, aby se předcházelo možným komplikacím, jako 

hypervolemie, metabolická alkalóza, hypokalémie nebo hypokalcémie (Chatzizisis, 

2007). 

 

8.3.3 Hypokalcémie  

 Obvykle je stav hypokalcémie automaticky korigován a není za potřebí jakékoliv 

léčby. Podáváním chloridu vápenatého či kalcium-glukonátu by se zintensivnělo 

nashromáždění vápníku ve svalové tkáni a došlo by k obnovení rhabdomyolýzy. Nicméně 

vápník by měl být podáván v případech vážné hyperkalémie (hodnota draslíku vyšší než 

6 mmol/l) v doprovodu s potenciálně letální kardiální arytmií a intenzivními svalovými 

křečemi (Harriston, 2004). 

 

8.3.4 Hyperfosfátemie   

  Pro dosažení korekce hyperfosfátemie je doporučováno podávání léčiv per os 

s činiteli, kteří dokáží navázat volný fosfor jako například hydroxid vápenatý a uhličitan 

vápenatý. Spolu s regulací hyperfosfátemie je také regulována hypokalcemie 

(Harriston,2004; Chatzizisis, 2007)  
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8.3.5 Kompartment syndrom 

Tento syndrom je nejen možným spouštěcím bodem pro rhabdomyolýzu, ale 

dokáže se vyvinout jako následek a ohrozit pacientův stav. Intrakompartmentový 

tlak by měl být monitorován bud´ invazivně, pomocí speciálního katetru nebo 

neinvazivní metodou využívající Dopplerův ultrazvuk aby bylo zamezeno 

potenciální infekci nebo poškození. Pokud naměřený tlak přesáhne hodnotu 40 mm 

Hg, je nutné zasáhnout chirurgickým zákrokem, fasciotomií, k zabránění vzniku 

svalové nekrózy v postižené oblasti a nemuset tak volit, v krajních mezích, k 

amputaci. Nyní se však uvádí nutnost s porovnáním diastolického tlaku, takže i tlak 

30 mm Hg není nutný k indikaci fasciotomie. Pro správnou aplikaci fasciotomie je 

nutné hodnotit naměřený tlak v návaznosti s ostatními klinickými příznaky. Také 

podávání Mannitolu je možné redukovat interkompartmentální tlak na postižené 

končetině (Dungl, 2014; Chatzizisis,2006). 

Pro rychlou léčbu bez komplikací se doporučuje využít hyperbarickou 

metodu. Vzniklá vazokonstrikce při inhalaci kyslíku o tlaku 0,3 MPa vyvolává 

zmenšení otoku kosterního svalstva a snížení intersticiální tekutiny (Kindwall,1999). 

 

8.4 Prognóza a prevence 

 Prognóza pacienta s vyskytující se rhabdomyolýzou je závislá nejen na rozsahu 

poškození a závažnosti, ale také na promptním lékařském zakročení. U pacientů 

s mírným projevem rhabdomyolýzy se nedokáže vyvinout ARS, jejich vyléčení je tedy 

v řádu dní. Na druhou stranu zde mohou být pacienti, kteří vyžadují zavedení dialýzy i na 

více než tři týdny od hospitalizace. U těchto pacientů je ARS zastoupeno v 78,6 %.  Tito 

pacienti by tak měli být, po řádné léčbě na následky rhabdomyolýzy, také vyšetřeni na 

možné predisponující faktory, které mohou vést, za určitých podmínek, k příčinám 
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recidivující se rhabdomyolýzy (Russel, 2005, str. 412, Warren, 2002, str. 336). 

 Pro správnou prevenci rhabdomyolýzy je důležité se držet podstatných bodů. 

Tyto body převážně vychází z možných etiopatogenezí rhabdomyolýzy a 

predispozic jedince pro její vznik. Pokud jsme osoba nevěnující se sportu po celý 

život a pokoušíme se zdokonalit svojí kondici. Nejčastější případy jsou na nový rok, 

kdy se většina populace snaží o splnění předsevzetí, další osoby lze zařadit do 

skupiny, která je nucená podstoupit zátěž z důvodu prevence nemocí, např. 

metabolického syndromu, ICHS atd. Takovýto jedinec by měl striktně dodržovat 

pravidla postupného zatěžování při tréninku, aby nedošlo k jednorázovému přepětí, 

vhodné prostředí (zátěž v prostředí s vyšší teplotou je riziková pro vznik 

rhabdomyolýzy) a důkladně sledovat svůj pitný režim. Romano (2006) prezentuje 

situaci u sportovců, kteří požili regenerační nápoj. V této skupině sportovců se 

vyskytovala nižší pozátěžová hodnota CK. U etiopatogeneze zátěžové 

rhabdomyolýzy také můžeme zahrnout odlišnost pohlaví. Na podkladě odlišného 

pohlaví můžeme naměřit rozdílné hodnoty CK. Např. Bairdová et al. (2011) uvádí, 

že ženy měly vyšší odpověď CK na excentrickou zátěž prováděnou flexory paže i 

přes nižší počáteční hodnoty CK. Dále Bairdová et ak., (2011) popisuje rozdíly mezi 

ženami. Postmenopauzální ženy bez hormonální korekce a ženy v amenoree 

vykazovaly vyšší hodnoty CK v odpovědi na poškození svalového vlákna po zátěži 

než ženy užívající hormonální korekci a ženy v premenopauze. Tento jev si 

Bairdová et al. (2011) vysvětluje nízkými hodnotami estrogenu, který má důležitou 

roli v ochraně buněčných membrán a také snižuje vliv leukocytu. Tento proces může 

zpomalovat léčebnou fázi, protože se předpokládá vliv leukocytu na aktivaci 

satelitních buněk. Takzvaný „aging svalu“ je dalším ovlivňujícím faktorem pro 

prevenci rhabdomyolýzy. U osob staršího věku (50+) bychom měli dbát zvýšené 
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pozornosti u zvolené zátěže. Svalová hmota je více citlivá na poškození při 

namáhavém pohybu (tréninku), může tak dojít k poškození tkáně, pomalejší fázi 

hojení a také adaptace je pomalejší, než u osob mladšího věku (Fell and Williams, 

2008). 

 Pokud budeme pokračovat podle výše vypsaných etiopatogenezí, měli 

bychom brát v potaz jejich rizika. Proto bychom měli vždy řádně nastudovat 

pacientovu anamnézu, pokud možno využít fyzikálního vyšetření. Jestli v anamnéze 

nalezneme potencionální prvek, který nás může upozornit na riziko vzniku 

rhabdomyolýzy, je nutné upozornit pacienta (klienta) aby se vyvaroval možným 

kofaktorům, které by spustili kaskádu s konečným rozpadem svalového vlákna. 

Samotnou prevencí je tedy předcházení situací, které by vedly k rhabdomyolýze. 

Jako příklad lze uvést nedoléčenou virovou infekci s brzkým vysilujícím tréninkem. 

Tyto dva faktory umožnili cestu pro vznik rhabdomyolýzy. (Sevketoglu et al., 2011)  

 

8.5 Možnost využití fyzioterapie  

 Samotné fyzioterapeutické využití při propuknuté rhabdomyolýze není 

v celosvětových databázích ve velké míře zmíněné. Pravděpodobný důvodem je to, že 

primární léčba při hospitalizaci je dostatečně účinná a pokud se u pacienta neprojevují 

možné následky, tak propuštění do domácí péče je spěšné. Na druhou stranu, vyskytuje 

se zde otázka, kdy pacient pro udávané bolesti a křeče při hospitalizaci není schopný 

pohybu v postižených segmentech a je raději doporučovaný klid na lůžku a snaha o 

eliminaci nadměrné zátěže. Ovšem ani touto tezí se dosud konkrétně nikdo nezabýval.  

Fyzioterapie by tedy mohla přijít na řadu až je pacient zcela bez indispozic omezujících 

v pohybu, kde bychom se byli schopni zaměřit na navrácení fyzické síly, zachování 

kloubních rozsahů a dále i ke zlepšení kondice pro snazší navrácení pacienta do běžného 
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života. Je velice důležité pacienta nepřepínat a ochránit jej tak před dalším poškozením 

svalové tkáně, která již tak může být dle úrovně rhabdomyolýzy zasažená. Nejvíce 

podstatným faktorem je zachování zmíněného rozsahu pohybu spolu s pravidelnou 

hydratací. Fyzioterapeut by měl brát zřetelný ohled na to, zda pacientova moč nevykazuje 

charakteristické hnědé zabarvení, jednalo by se tak o výskyt myoglobinu v moči a tedy 

kontraindikaci pro fyzioterapii. Postupy by mohly obsahovat cvičení pro zachování 

kloubního rozsahu, jak pasivní, tak aktivní, aerobní trénink a zvyšující se odporový trénink 

(Brown, 2004).  

 V současné době nejsou evidovány žádné „evidence based guidlines“ pro návrat 

do zátěže po prodělané epizodě rhabdomyolýzy. Přesto byl sepsán obecný návod pro 

návrat ke sportu konsorciem pro zdraví a vojenskou činnost (CHAMP). Tento návod je 

rozdělený do tří fází (Tietze, 2014): 

 1, fáze : - Odpočinek po dobu 72 hodin a zlepšení hydratace 

   - 8 hodinový pravidelný spánek denně  

     - Pobyt v tepelně kontrolovatelném prostředí pro redukci možnosti    

       navrácení rhabdomyolýzy 

     - Sledování rozboru moči a hodnot CK po dobu 72 hodin 

     - Pokud hodnoty CK klesnou 5x pod její horní úroveň, pacient je                  

                          schopný přejít do fáze číslo 2, pokud to tak není, přechází se do                            

                         dalšího pozorování po dobu 72 hodin 

 2, fáze: - Počátek lehké aktivity, vyhýbáme se usilovné aktivitě 

    - Fyzická aktivita založená na chůzi s mírnou vzdáleností 

    - Vedoucím léčby (lékař, fyzioterapeut) vedené sledování stavu po 1                                                   

       týdnu  

  - Pokud se nevyskytují žádné klinické symptomy, pacient může  
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    postoupit k fázi číslo 3, v opačné fázi je pacient dále sledován po  

    dobu 1 týdne s následovným přešetřením 

          3, fáze: - Pozvolné navrácení k regulérní zátěži a fyzickému tréninku 

   - Namátkové kontroly lékařem/fyzioterapeutem (Tietze, 2014)  

 Jako možný příklad lze uvést případ pacienta po několika stovkách provedených 

kliků v práci Baxtera a Moora (2003). Při kineziologickém rozboru byl omezený 

v bilaterální elevaci pod 90° s abnormálním skapulohumerálním rytmem (s nadměrnou 

skapulární elevací). Pasivní rozsah pohybu nebyl omezen, ale vyvolával bolest v oblasti 

musculus pectoralis major a musculus triceps brachii. Flexe v levém lokti byla omezena 

k 90° na podkladě bolesti a iritace do levého tricepsu. Na podkladě palpace byla výbavná 

znatelná citlivost v oblasti m. pectoralis major, m. triceps brachii a m. infraspinatus a také 

v oblasti bicipitálního žlábku. Tento pacient byl po léčbě se zlepšením aktivního rozsahu 

pohybu propuštěn do ambulantní péče.(Baxter, Moore, 2003) 

 Jako možný rehabilitační postup pro výše charakterizovaného pacienta lze zmínit 

rehabilitační program dle Randalla et al (1996), který popisuje ve 4 fázích rehabilitaci po 

zátěžově vyvinuté rhabdomyolýze. 

1, fáze: Zaměření se na pasivní rozsah pohybu pletence ramenního a loketního 

kloubu, se snahou o eliminaci bolesti v hraničních stupních pohybu.  

2, fáze: Při dosažení iniciace aktivního ROM lze zahrnout rumpál po dobu 5 

minutové zátěže denně. Cílem je dosažení 15 minutové doby zátěže bez známek 

komplikací. 

3, fáze: Jakmile pacient zvládá fázi číslo 2 bez potíží a následků v podobě 

svalových bolestí po dobu 24 hodin, je možné přejít na odporový trénink s lehkými 

vahami zaměřený na oslabené svaly. Například extenze v loketním kloubu, 

modifikované kliky nebo bench press.  
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4, fáze: Při zvládnutí nemodifikovaných kliků (klik v horizontále) je pacientovi 

dovoleno pokračování v běžné zátěži s omezením na 1 set kliků během 24 hodin. 

Toto pravidlo by mělo být dodržováno, dokud pacient nedosáhne hodnoty 

opakování dosažených před úrazem a nebude udávat svalové slabosti nebo 

omezení v ROM (Baxter a Moore, 2003). 

 

8.5.1 Fyzioterapie následných komplikací rhabdomyolýzy 

Dále by bylo možné využití fyzioterapie při léčbě následků vyvolaných 

rhabdomyolýzou. Jednou z největších komplikací je výskyt kompartment syndromu. 

Kazuistiky pacientů zabývající se využitím rehabilitace při výskytu kompartment 

syndromu jsou ve světové literatuře k nalezení. Ovšem již není u žádného zmíněn jako 

spouštěcí efekt rhabdomyolýza. Fyzioterapie při této komplikaci má funkci při pooperační 

léčbě. Neměli bychom opomínat terapii jizvy, abychom zabránili nežádoucímu efektu 

aktivní jizvy a možného hypertonu svalu na podkladě dráždění hojící se kůže. K tomuto 

účelu lze využít exteroceptivní stimulaci (Lewit, 2003). 

 Jak uvádí Kolář (2009) cílem je obnovení funkce nervů a postižených svalů. 

K tomu se dle Koláře (2009) snažíme aplikovat techniky měkkých tkání, uvolnění jizvy, 

fascií a svalů. Pokoušíme se o jemnou mobilizaci kloubních spojení v postiženém 

segmentu. Zaměřujeme se na facilitaci, aktivaci a posílení oslabených svalů analytickými 

technikami a technikami na neurofyziologickém podkladě. Kolář (2009) doporučuje 

cvičení dle svalového testu a využiti Vojtovi reflexní lokomoce, periferní neuromuskulární 

facilitaci a senzomotorické cvičení. Dále je vhodné u silně oslabených svalů indikování 

elektrostimulace, u méně oslabených svalů elektrogymnastika. Důležité je se zaměřit na 

eliminaci edému pomocí lymfodrenáže, ultrazvuku, vodoléčby a stimulaci pomocí 

fototerapie, biolampy, laseru (Kolář, 2009).  
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 U některých případů pacientů s vyskytujícím se ARS, na podkladě myoglobinurie 

doprovázející rhabdomyolýzu, je dle výše zabývajících se studií (viz kap. o ARS) nutné 

zahrnutí hemodialýzy do způsobu léčby rhabdomyolýzy. Zde bychom se řídili fyzioterapií 

pro hemodialyzované pacienty (Painter, 1995, str. 8). 
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9 Diskuze 

 

Rhabdomyolýza je klinický syndrom vyznačující se rozpadem příčně 

pruhovaného svalstva a uvolněním potencionálně toxických intracelulárních 

komponentů do krevního řečistě a naopak průnikem extracelulární tekutiny do nitra 

buňky. (Chatzizisis, 2006). S touto charakteristikou se obecně setkáváme v každém 

publikovaném článku. Otázkou je, od jaké úrovně poškození svalového vlákna se 

dá mluvit o rhabdomyolýze. Téměř žádný autor neuvádí konkrétní hranici 

poškození, kdy lze jasně definovat rhabdomyolýzu a ani neuvádí míru poškození 

zasažených svalů. Je tedy nutná správná diagnostika. U té se zaměřujeme na 

hladinu myoglobinu a kreatinkinázy. Autoři se v hraničních hodnotách CK liší. 

Například Jabor (2008) udává potřebnou hranici CK nad 30-ti násobek horní 

hranice. Oproti tomu Chatzizisis (2006) nepopisuje konkrétní hodnoty CK, jen 

informuje o tom, že hladina CK je závislá na míře poškození svalů a graduje 

maximálně do 3 dnů. Navíc dodává nejastnosti v tom, od kdy je riziko ARS při 

zvýšené CK. Pokud CK  v průběhu  3 dnů nepřesáhne 5000 U/L je ARS 

nepravděpodobné. Případy s výskytem ARS vykazovali hodnoty od 15 000 U/L až 

do extrémíich 3 000 000.  

Mnoho autorů dává přednost CK jako charakteristickému znaku pro potvrzení 

rhabdomyolýzy a opomíjí myoglobin. Tento názor potvrzuje často citovaný článek 

Gabowé et al. (1982), která popisuje fakt, že elevace myoglobinu a nebo 

myoglobinurie indikuje svalové, či myokardiálni poškození. I přesto, tyto fenomény 

nejsou ani praktické, ani dost senzitivní pro diagnózu rhabdomyolýzy z několika 

důvodů. Úroveň myoglobinu v séru klesne do fyziologické hodnoty během 1- 6 hodin 

pomocí ledvin a metabolizmu bilirubinu. Navíc myoglobin je zjistitelný v moči za 

podmínky, když hladina myoglobinu v plazmě přesáhne 1,5 mg/dl (pro porovnání 
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volný hemoglobin musí dosáhnout 30 mg/dl). Myoglobinurie je viditelná 

(charakteristický hnědě zbarvená moč) při 100 mg/dl myoglobinu  v moči. Dosažení 

této koncentrace je závislé na množství uvolněného myoglobinu, koncentraci 

myoglobinu v plazmě, glomerulové filtrací a průtoku moči. Upozorňuje, že 

rhabdomyolýza se může vyskytovat i bez potvrzení myoglobinurie doporučovaným 

dip-stick testem. 26 % pacientů s rhabdomyolýzou vykazovalo negativní výsledek 

na myoglobin  v moči. Díky těmto faktům se Gabowá et al. (1982) přiklání k CK, 

poněvadž jeho hodnoty narůstají z důvodů pomalejší clearance CK. Proto se během 

hospitalizace pacienta zaměřujeme na zvýšené hodnoty CK u laboratorních testů. 

Tento fakt podporuje i článek Bosche et al. z roku 2009. Ten dodává, že vznik ARS 

může postačit i nižší elevace CK, pokud je podpořena dalšími faktory (sepse, 

dehydratace, acidóza).Tato tvrzení vyvrací svým komentářem k článku Bosche et 

al. (2009) Doc. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., který uvádí autora Lappalainena et 

al. (2002). Tento autor popisuje myoglobin jako výhodnější marker. Myoglobin je 

hlavním toxinem pro ledviny při výskytu rhabdomyolýzy s jeho rychlejší kinetikou 

než CK. Proto je vhodnější se soustředit na myoglobin při léčbě rhabdomyolýzy. 

Efektem pomalejšího nástupu CK při poškození svalů se také zabývá  Cleak 

a Eston (1992). Ti tuto teorii propojili s výskytem DOMS (dealyed onset muscle 

soreness), poněvadž dříve existovala teorie vzniku DOMS na podkladě svalového 

poškození díky průvodním bolestem. Tyto bolesti byly připisovány právě uvolněným 

enzymům (CK). Autoři toto tvrzení vyvracejí na podkladě rozdílného nástupu 

bolestivho podnětu. U DOMS nastupuje v řadu 2 až 3 dnů, u rhabdomyolýzy 

popisuje nástup po 4 až 7 dnech po zátěží. Dále rozlišují DOMS od rhabdomyolýzy 

na podkladě studie provedenou Abrahamem (1977), demonstroval výskyt 

myoglobinurie u 92 % jedinců po zátěží s koncentrickou složkou, tudíž se nemohlo 
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jednat o DOMS (jehož průvodním znakem je excentrická zátěž), nýbrž o 

rhabdomyolýzu. Na tomto podkladě můžeme říci, že rozdíl mezi projevem DOMS a 

rhabdomyolýzou je nejen v časovém nástupu bolesti a jejího odeznívání, ale také 

ve výskytu myoglobinurie. Avšak, zde nám nabízí možnost konfrontace. Nelze 

rozdělit tyto dva pojmy na podkladě typu svalové kontrakce. U rhabdomyolýzy je 

velmi často zmiňovaná excentrická kontrakce, která je náchylnější pro svalové 

poškození. Zajímavou tezi popisuje Fred Hatfield (2007), charakterizuje 

pozátěžovou rhabdomyolýzu pomocí Borgovy škály mezi body 18 až 20. Také 

odlišuje DOMS a rhabdomyolýzu tím, že u DOMS sledujeme soubor fyzických a 

metabolických následků, které způsobují slabou svalovou bolestivost, které mohou 

omezovat aktivitu a rozsah pohybu. K rhabdomyolýze se dle Hatfielda (2007) váží 

závažná svalová poškození rezultující v dlouhodobější zdravotní omezení se 

životem ohrožujícími riziky. U rozdělení etiopatogeneze rhabdomyolýzy se názory 

autorů též liší. V této bakalářské práci zmiňuji dvojí rozdělení dle Guisse (2004) a 

dle Gabowé (1982). Prvně zmíněný autor rozděluje etiopatogenezi rhabdomyolýzy 

do dvou hlavních skupin- akutní (či subakutní) a chronické. Do akutní zahrnuje 

nadměrnou zátěž, crush syndrom, toxické činitele a infekční agens. Do druhé části 

řadí převážně nemoci na podkladě genetické dědičnosti (metabolická a zánětlivá 

onemocnění, iontové poruchy, svalové dystrofie) a na závěr ostatní možné příčiny, 

které se vyskytují v minimálním evidovaném počtu (např. akupunktura). U Gabowé 

et al. (1982) se setkáváme s obdobným rozdělením jako u předešlého autora.  

Etiopatogenetické soubory se vyznačují konkrétnějším rozdělením bez 

zahrnutí do obecnějších skupin. VanHolder (2000) se také drží rozdělení 

etiopatogeneze do 2 hlavních skupin a to jako skupinu fyzikálních příčin a 

nefyzikálních příčin. Do první zahrnuje obdobně etiopatogeneze jako Guis (2004), 
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jen jsou více rozdělené. Například u nadměrného zatížení dodává nejen cvičení 

samotné, ale také epilepsii, psychiatrické poruchy, delirium tremens, tetanus či 

extázi. Poslední zmiňovaný faktor předešlí autoři řadí do toxických činitelů. Dá se 

tedy říci, že jedno správné etiopatogenetické rozdělení neexistuje a tím se jen 

potvrzuje to, že rhabdomyolýza je široce obsáhlý patofyziologicky stav, který není 

přesně a jasně ohraničený a proto je nutná správná diagnostika a vysoce důležitá 

je prevence vzniku rhabdomyolýzy.  

Veskrze veškeré studie a kazuistiky se drží jasně definované prevence. Ta 

se týká třech hlavních bodů. Prevence při podstoupení zátěže, kdy je potřeba u 

začátečníků a netrénovaných osob precizně dodržovat tréninkový plán. Toto 

například doporučuje Thomas et al. (2012), ten také dodává několik případů 

potvrzující toto pravidlo. Zmiňuje výskyty pozátěžové rhabdomyolýzy u 

profesionálních vojáků. Během 6 dnů dlouhého pozorování se u skupiny z 337 

armádních cvičenců 40% potýkalo s pozátěžovou rhabdomyolýzou. Další případy 

výskytu rhabdomyolýzy u vojáků bez správného vedení tréninku jsou poměrně časté 

a mnoho autorů je zmiňuje, např. Druyan (2012) a Hill (2012). Dalším bodem 

prevence je předcházení ARS u již probíhající rhabdomyolýzy. Zde zmiňuji 

Chatzisise et al (2007), ten jasně definuje nutnost rehydratace při zvýšení 

glomerulové filtrace a zachování minimální možného objemu moči, to vše před 

vytvořením zátek myoglobinu v ledvinách. Třetím bodem je nutnost prevence u osob 

mající genetickou poruchu zařazenou do etiopatogeneze rhabdomyolýzy. Jak uvádí 

Špalek (2012), je identifikace těchto faktorů důležitá pro prevenci, následně 

doporučuje specifické diety. U poruch s dlouhými řetězci mastných kyselin 

předepisuje používání středně dlouhých triacylglyceridu, u osob s deficitem 

karnitinu doporučuje ribozu, riboflavin a karnitin. K tomu dodává vyhýbání se 
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intenzivní a dlouhodobě zátěži. Mnohdy se ovšem stává, že rhabdomyolýza se 

projeví jako průvodní faktor identifikující genetickou poruchu. Toto zmiňuje Kabíček 

a kol. (2012) u dvou případů adolescentů. U prvního adolescenta byla potvrzena 

porucha beta oxidace mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem a u druhého 

porucha beta oxidace mastných kyselin s dlouhým řetězcem. Kabíček a kol. (2012) 

se dále zmiňuje o prvním výskytu ataky rhabdomyolýzy až v průběhu adolescence. 

Závěrem informuje o problematice mitochondriálnich poruch, poněvadž geny jsou 

kódovány jak jadernou DNA, tak i mitochondriální.  

Nepříliš frekventovaným tématem v problematice rhabdomyolýzy je 

zastoupení fyzioterapie. I přes jasný fakt, kdy je rhabdomyolýza popisována jako 

rozpad příčně pruhovaného svalstva, se téměř žádný autor nezabýval u léčby a 

prevence rhabdomyolýzy aplikaci fyzioterapie. Očekával jsem, že u průvodních 

znaků rhabdomyolýzy- bolestivých stavů, otoku, omezení svalové síly spolu se 

sníženým rozsahem pohybu bude možnost aplikace fyzioterapie pro pacienta 

benefitem. Konkrétně Tietze (2014) zformuloval jakýsi obecný návod pro snadnější 

návrat do tréninkové činnosti. Randall et al. (1996) popisuje rehabilitační plán pro 

pacienty s pozátěžovou rhabdomyolýzou. Tyto téze jsou zajímavé tím, že samotnou 

rhabdomyolýzou se lékaři intenzivněji zabývají již od 50. let minulého století. Úloha 

fyzioterapie je zdokumentována díky Tietzemu a Randallovi až v roce 1996, 

respektive v roce 2014. Je tedy možné se zaměřit na komplikace vzniklé 

rhabdomyolýzou. Kompartment syndrom se jeví jako významná komplikace při 

rhabdomyolýze. Samotný KS je řešen chirurgickou cestou. Ovšem u jeho 

pooperační fáze je potřebná fyzioterapie. Možnosti fyzioterapie shrnuje Kolář 

(2009). 
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10 Závěr 

 

 Úkolem této bakalářské práce bylo shrnout problematiku rhabdomyolýzy. 

Pokusil jsem se popsat etiopatogenetické vlivy, které zapřičiňují vznik 

rhabdomyolýzy spolu s evidovanými kazuistikami pacientů pro lepší přehled. Uvést 

spouštějící kaskádovitý děj patofyziologie rhabdomyolýzy a následnou léčbu nejen 

tohoto stavu samotného, ale i možných komorbidit, které rhabdomyolýzu 

doprovázejí. Tyto fakta jsem se pokusil doplnit o možnou aplikaci 

fyzioterapeutických metod, které vedle primárních lékařských zákroků mohou 

usnadnit navrácení pacienta do funkčního stavu schopného zátěže.  

 Vytyčené body se povedlo splnit. Výsledná práce podává podstatné shrnutí 

nejdůležitějších informací charakteristké pro tento stav. Mnohy bylo komplikované 

strukturovaně podat žádanou informaci, poněvadž se autoři mnohdy lišili ve svých 

názorech a rozděleních. Nejčastější komplikací se jevil fakt, kdy se rhabdomyolýza 

stávala průvodním faktorem. Místo primární komplikací, byla jen akutním stavem 

dlouhodobě závažnější nemoci. Bylo nutné správně a rozumně ucelit vlastní 

etiopatogenezi a zmínit jen ty nejpodstatnější a nejzajímavější případy. Mnohdy byly 

popisovány případy, u kterých se pouze předpovídala přítomnost rhabdomyolýzy. 

Vzhledem k obsažnosti tohoto tématu, bylo překvapením nízká informovanost o 

využití fyzioterapeutických přístupů, které by mohly pomoci. I přesto existují obecné 

plány pro provádění fyzioterapie. Tedy i tento bod se podařilo splnit. Práce shrnuje 

celkovou problematiku rhabdomyolýzy s přidanou léčbou a doporučení prevence. 

Předpokládám, že poslouží jako orientační materiál pro objasnění 

patofyziologického stavu zvaného rhabdomyolýza. 
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PŘÍLOHA 

 
Obrazová příloha č 1. Proces infekce a regenerace svalu (Peak, 2005)

 
 

Obrazová příloha č 2. Mechanismus rhabdomyolýzy (Torres, 2015)    
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Příloha č 3. Schématické vyjádření návaznosti etiopatogeneze rhabdomyolýzy a 

jejími následky (Novotný, 2014) 


