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• Neurogen tarmfunktionsstörning med förstoppning och avföringsinkontinens 

föreligger hos majoriteten av individer med ryggmärgsbråck 

• Definieras som funktionsstörning i colon och rektum på grund av bristande nervös 

motorisk och sensorisk kontroll 

• Tarmfunktionsstörningen har stark negativ påverkan på livskvalitet och 

självständighet 

• Neurogen tarm- och blåsfunktionsstörning ingår i ”Bowel and Bladder Dysfunction 

Syndrome”, BBD och ska handläggas simultant. ”Dysfunction in either system affects 

the other”   
 

Neurogen tarmfunktionsstörning med förstoppning och avföringsinkontinens föreligger hos 

majoriteten av individer med ryggmärgsbråck (68–77%) (Verhoef et al 2005, Olsson et al 

2007, Sawin et al 2015, Emmanuel 2019) och definieras som funktionsstörning i colon och 

rektum på grund av bristande nervös kontroll (Martinez et al 2016). Tillståndet har en stark 

negativ påverkan på livskvaliteten (Wide et al 2014, Radojicic et al 2019). Behandlingen är 

individuell och kräver lång och regelbunden uppföljning även i vuxen ålder (Velde et al 

2013). Den syftar till regelbundna toalettvanor, kontinens och åldersadekvat självständighet 

(Martinez et al 2016) (Se kap Konservativ behandling vid neurogen tarmfunktionsstörning). 

 

I nyföddhetsperioden och så länge barnet ammas är det sällan några större problem, möjligen 

att små, täta och lösa avföringar (läckage) kan ge lokal hudirritation. Med introduktion av 

fastare föda debuterar ofta förstoppning och fekalombildning med tilltagande svårigheter att 

tömma tarmen. Förstoppningen ger avföringsinkontinens, men också allmänsymtom, 

framförallt för de minsta barnen, som nedsatt aptit, dålig viktuppgång, magont, även perioder 

med oklar feber, och hos de lite större barnen dessutom plötsliga voluminösa tarmtömningar 

(”tarmras”). Enligt klinisk erfarenhet kan förstoppning även påverka såväl shuntfunktion som 

eventuell epilepsi negativt. Vid skolstart och under uppväxten är avföringssituationen det 

största hindret för oberoende, integrering samt god livskvalitet (Nanigian et al 2008) och 

upplevs av många barn och vuxna med ryggmärgsbråck som ett större hinder än de motoriska 

problemen. Den neurogena tarmfunktionsstörningen har uppenbara negativa psykologiska och 

medicinska konsekvenser, men är också kopplad till blåsdysfunktion, och störningar i det ena 

systemet påverkar det andra (Halachmi & Farhat 2008), så också för i övrigt friska barn med 

blås- och tarmdysfunktion, ”the Bladder and Bowel Dysfunction (BBD) syndrome”, (Dos 

Santos 2017).  

 

Neurogen tarmfunktionsstörning ska behandlas parallellt med den neurogena 

blåsfunktionsstörningen (Radojicic et al 2019), även om de Kort el al (1997) inte 

urodynamiskt kunnat visa att regelbunden tarmtömning gynnsamt påverkar blåsan vid 

neurogen blåsfunktionsstörning. Den kliniska erfarenheten är dock att en uttänjd rektum, som 

vid förstoppning, försvårar blåstömningen även med RIK och ger resturin, reducerad 

blåskapacitet (Ambartsumyan et al 2016) och urinläckage men också ökad risk för 
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symtomgivande urinvägsinfektioner (UVI). Förstoppning är, efter bristande RIK-teknik, den 

vanligaste orsaken till förändringar i miktionsmönstret som inkontinens och UVI. Skador i 

den reciproka innervationen mellan tarm och blåsa, rekto-vesikouretrala reflexen, är sannolikt 

en bidragande orsak (Shafik et al 2007).           

 

Patofysiologi 
Tarmfunktionen styrs av både autonom och somatisk innervation i komplexa nätverk. Den 

autonoma innervationen regleras av det enteriska nervsystemet i tarmväggen och av sympatiska 

och parasympatiska nerver från olika nivåer i ryggmärgen. Den viljemässiga kontrollen av 

tarmfunktionen styrs på kortikal nivå.  

 

Den neurogena tarmfunktionsstörningen är patofysiologiskt komplex och korrelerar endast 

delvis till skadenivån och typen av skada (Krogh et al 2001), på samma sätt som typ och grad 

av blåsdysfunktion vid neurogen blåsfunktionsstörning (Pigeon et al 1997). Men även om 

symtomen varierar mycket mellan individer, kan man urskilja två olika typer av 

tarmdysfunktion i stora drag relaterade till skadenivån: skador ovan conus medullaris, övre 

motorneuronskada, och skador i conus medullaris och/eller cauda equina som resulterar i nedre 

motorneuronskada.  

 

Övre motorneuronskada 
Övre motorneuronskador ger spastisk (”hyperreflexic”) tarm, (jämför spastisk blåsa), med ökad 

tonus i tarmväggen, ökad compliance i rektum och sigmoideum och tät kontraherad 

analsfinkter, då den voluntära (kortikala) kontrollen av analsfinktern är nedsatt eller saknas 

helt. Nervförbindelserna mellan tarm och ryggmärg är emellertid intakta med bibehållen 

reflexstyrd propulsion av tarminnehållet.  

 

Nedre motorneuronskada 
Vid nedre motorneuronskada är tarmväggen stel, ”slanka tarmar”, ”areflexic”, med nedsatt 

peristaltik och sänkt compliance rektalt, vilket resulterar i retention och förstoppning, men 

också risk för avföringsinkontinens, då skadan ger en slapp analsfinkter (externa analsfinktern) 

och bristande kontroll av m.levator ani, som styr tarmöppningen (Krassioukov et al 2010, 

Martinez et al 2016).  

 

Symtom 
Vid ryggmärgsbråck är ryggmärgsskadan nästan alltid inkomplett, vilket bidrar till de stora 

individuella variationerna, såväl perceptuellt som motoriskt. Kliniskt karakteriseras den 

neurogen tarmfunktionsstörningen av:  

- förstoppning  

- avföringsinkontinens 

- nedsatt perception för tarmfyllnad och behov av tarmtömning 

- nedsatt perception att skilja mellan fast och lös avföring, gas 

- normalt/ökat/sänkt analsfinktertonus 

- nedsatt voluntär knipförmåga 

- nedsatt förmåga till krystning 

- vid hög skada oftast högre sfinktertryck än vid låg spinal skada 

- djup rektoanal inhibitionsreflex (RAIR) (vid analtryckmätning) 
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Utredning 
Det behövs inga specifika utredningar vid misstänkt neurogen tarmfunktionsstörning annat än 

noggrann anamnes och kroppsundersökning med inriktning mot (uro-)neurologiska funktioner 

(se nedan!). Ett noggrant utgångsstatus är av stort värde i den fortsatta uppföljningen som till 

exempel att följa effekten av insatta behandlingsåtgärder. Värdet av rektalt ultraljud för att 

påvisa/utesluta obstipation är begränsat, liksom transittidbestämning och analtryckmätning, 

undersökningar som visserligen kan objektivera, bekräfta och registrera eventuell 

funktionsstörning men vars huvudsakliga värde är vetenskaplig och forskningsmässig 

dokumentation. 

  

Anamnes 

I anamnesen ska framgå hur tarmtömningen fungerar, vilka åtgärder som vidtagits, vilka 

förväntningar som föreligger, liksom barnets och föräldrarnas motivering till att åstadkomma 

en förändring. Vilka förutsättningar har barnet, kognitivt, motoriskt och ADL-mässigt?  

För subjektiv bedömning av lite äldre barn och vuxna kan frågeformuläret ”Neurogenic Bowel 

Dysfunction Score” (NBDScore) användas, inte bara ur forskningssyfte utan även pedagogiskt 

för att följa effekten av insatta åtgärder hos den enskilde individen (Krogh K et al 2006). 

 

Tarmdagbok  

Anamnesen kompletteras med tarmdagbok med registrering av tarmtömningarna hemma under 

1–2 veckor, där antal avföringar per dygn noteras, liksom konsistens (enligt Bristolskalan), 

eventuella läckage och typ av behandling (till exempel lavemangsbehandling, laxantia). 

 

Status 

Adekvat kroppsundersökning med bukpalpation, perianal inspektion och analpalpation.  

Neurologstatus med bedömning av analsfinktertonus, knipförmåga, anogenitala reflexer 

(analreflex, bulbocavernoususreflex, cremasterreflex, och bukreflexer).  

 

 

Övriga undersökningar 

 

Buköversikt, ultraljud buk 

Röntgen (buköversikt, BÖS) alternativt ultraljudsundersökning (USG) av buken kan användas 

som komplement till buk- och rektalpalpation för att påvisa förstoppning och fekalom.  

 

Rektalt ultraljud 

Ultraljudsundersökning av rektum som visar rektaldiameter > 30 mm (29 – 27) anger 

indikation på förstoppning hos i övrigt friska barn (Joensson et al 2008, Hatori et al 2016). Vid 

neurogen tarmfunktionsstörning är dock förhållandena patofysiologiskt annorlunda, med till 

exempel minskad rektaldiameter som vid övre motorneuronskada (Kim et al 2016). Därför kan 

bedömning med rektalt ultraljud vara svårtolkad vid neurogen tarmfunktionsstörning. 

 

Röntgenundersökning av colon  

Colonröntgen har ingen plats vid utredning av neurogen tarmfunktionsstörning. 

 

Transittid 

Vid neurogen tarmfunktionsstörning är tarmaktiviteten långsam. Att bestämma tarmpassage 

med olika markörer har liten klinisk användbarhet och påverkar sällan valet av behandling. 
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Analtryckmätning 

Analtryckmätning ger en objektiv registrering av olika anorektala funktioner som rektalvolym, 

compliance, vilotryck i rektum och analsfinkter, knip- och krystförmåga, perception/sensibilitet 

för rektalfyllnad och påvisande av rektoanal inhibition (RAIR) vid rektal distension. 

Undersökningen har sitt största värde i objektivering av tarmstörningen och för vetenskaplig 

dokumentation, men kan ibland även vara av pedagogiskt värde.  
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