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Symtom av tumör i ryggmärgen 

Ryggraden är ett viktigt stöd för vår kropp och utgörs av 24 

kotor, staplade på varandra. De sju översta kallas halskotor, 

nedanför dem finns tolv bröstkotor och därefter fem 

ländryggskotor. I mitten av ryggkotorna går ryggmärgen i en 

kanal. Ryggmärgen är cirka 45 centimeter lång och går från 

skallbasen och ner till ländryggen. Mellan varje ryggkota går 

det ut nerver till kroppens olika delar som ger oss känsel och 

rörelseförmåga. 

I ryggmärgens nedersta del finns ett knippe nervtrådar som 

ibland kallas för ”hästsvansen”. De nerverna leder bland annat 

till urinblåsan, tarmen och muskler i benen. Ryggmärgen 

transporterar signaler mellan hjärnan och resten av kroppen. 

Det gör att vi exempelvis kan känna värme, kyla och beröring 

från huden. Signaler från blåsan och tarmen får oss att känna 

när vi behöver gå på toa. Hjärnan, i sin tur, skickar signaler till 

musklerna, via ryggmärgen, så att vi kan röra på oss. 

 

Vad händer vid en skada på ryggmärgen? 

En tumör i ryggmärgen kan hindra nervsignaler att passera, genom att tumören växer in i 

ryggmärgen eller genom tryck på nerverna. Signalerna fungerar som de ska från hjärnan och 

ner till där tumören sitter, men nedanför tumören har signalerna svårt att fortsätta dit de ska. 

Symtom av tumör i ryggmärgen är ofta till en början diffusa och kommer smygande. Signalerna 

från kroppen har också svårt att fortsätta förbi tumören och vidare upp i ryggmärgen till hjärnan. 

Hur kroppen påverkas och hur mycket beror på var i ryggmärgen som tumören finns. En tumör i 

halsryggen kan påverka i stort sett hela kroppen, medan en tumör i bröstryggen inte påverkar 

armarna alls. Ibland kan en del signaler fortfarande passera förbi tumörområdet vilket gör att 

vissa delar av kroppen nedanför skadenivån helt eller delvis ändå kan ha känsel och 

muskelfunktion.  

Graden av symtom beror bland annat på tumörens storlek och växtsätt, men även övervikt, 

ålder och andra fysiska eller psykiska besvär kan påverka. 

Bilden visar grovt vilka områden av kroppen som påverkas på olika nivåer i ryggmärgen. 

Tumören påverkar även funktioner nedanför området där tumören sitter.  

Figur 1 Ryggraden 
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Figur 2 Områden i kroppen som påverkas av olika nivåer i ryggmärgen 

Påverkan på kroppsliga funktioner och känsel 

Oftast påverkas båda sidor av kroppen men det förekommer också att endast ena sidan 

påverkas, beroende av var tumören sitter. Påverkas styrkan i benen kallas det parapares, plegi. 

Påverkas styrkan i både benen och armarna kallas det tetrapares, plegi. 

Nedsatt känsel kan upplevas som domning och en känsla av bedövning, men också som 

brännande, krypande, vibrerande eller åtstramande upplevelser. 

Tumör i ryggmärgen kan också påverka blåsan, tarmen och den sexuella funktionen.   

Spasticitet 

Vid tumör i ryggmärgen förekommer det att den spontana reflexaktiviteten ökar i musklerna 

nedanför skadenivån. Det kallas spasticitet. Spasticiteten är ofarlig men kan ibland uppfattas 

som jobbig och tröttande och kan störa sömnen. Spasticiteten kan också hindra viljemässiga 

rörelser. 

Smärta 

Smärta av en tumör i ryggmärgen kan finnas där tumören sitter, men den kan också stråla ut i 

kroppen och göra ont på andra ställen. Tumör i ryggmärgen kan också ge ändrad 

känselupplevelse, exempelvis känna smärta av sådant som normalt inte gör ont eller uppleva 

starkare smärta än vanligt. 
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