
Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT)  
 

Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT) er en sjelden arvelig nevromuskulær sykdom.  Ved 
CMT er det de perifere nervene som rammes, og dette er den mest vanlige formen for 
arvelig nevropati. Sykdommen inndeles i flere undergrupper, avhengig av arvegang og om 
det i hovedsak er isolasjonen rundt de perifere nervetrådene (myelinet) eller selve 
nervetråden (aksonet) som skades.  Endelig diagnose kan i mange tilfeller stilles med 
genetisk testing.  Sykdommen kan forårsake varierende grad av muskelsvinn og lammelser i 
ben og hender, ustøhet og forstyrrelser i hudfølelse og vibrasjonssans. 

Det eksakte antall personer med CMT i Norge er ikke kjent, men forekomsten ligger i ulike 
studier på mellom 1 per 1200 til 1 per 2500 personer som skulle tilsi at det er om lag 2-4000 
personer med CMT i Norge. 

Symptomer  
Sykdomsdebut varierer, men for mange begynner symptomene i slutten av tenårene i form 

av muskelsvekkelse i anklene, snubletendens og utvikling av feilstillinger i føttene. Ved 

tidligere debut, får barn de samme symptomene som voksne. Oftest er det utvikling av 

hammertær og en hulfotstilling i foten og ofte dropp-fot. Det utvikles også redusert følesans 

og leddsans, noe som bidrar til nedsatt balanse. Sykdommen utvikler seg langsomt og 

gradvis vil hender og armer også være påvirket. Gangvanskene kan bli betydelig etter hvert 

og mange får belastningssmerter i føttene på grunn av feilstillinger. Mange med CMT har økt 

trettbarhet og fatigue (en følelse av utmattelse som ikke henger sammen med en 

anstrengelse eller aktivitet).   Avhengig av undergruppe kan også andre nerver påvirkes.  

Noen kan for eksempel få nedsatt hørsel, svelgvansker, skoliose eller mer omfattende 

muskelsvekkelse. 

  

Diagnostisering 

Ved en klinisk undersøkelse legges det vekt på: 

• Familiehistorie 

• Alder ved begynnelse, varighet av sykdommen og progresjonshastighet. 

• Fordeling og grad av muskelsvakhet. 

• Nevrologisk undersøkelse av muskulaturen (muskelsvakhet, reflekser m.v.) og hudfølelse. 

 

I tillegg gjøres det nevrofysiologisk undersøkelse hvor man blant annet kan måle 

nerveledningshastigheten for å kunne klassifisere sykdommen i rett undergruppe.  

For å avgjøre eksakt undergruppe må det tas blodprøve til genetisk undersøkelse.  Medisinsk 

genetiske avdelinger utfører ulike molekylærgenetiske analyser for å kunne påvise en 

eventuell genfeil.   For noen undergrupper er ikke den genetiske årsaken avdekket enda.   

 

Behandling og tiltak 

Så langt har vi ikke hatt noen behandling som kan stoppe utviklingen av sykdommen. Det 



kan bli aktuelt med operasjon av ortoped for feilstillinger i føttene og ortopeditekniker kan 

hjelpe til med tilpassing av fotsenger, såler eller skinner for å minske plagene fra føttene. 

Oppfølging fra fysioterapeut anbefales.  Allsidig mosjon og balansetrening er viktig, da 

balansen ofte blir nedsatt på grunn av redusert følesans og leddsans. Mange har nytte av 

tilrettelegging i hjemmet og på arbeidsplassen ut i fra ulike tiltagende funksjonsnedsettelser. 

Kompetansesentertilbud til personer med medfødte nevromuskulære 
sykdommer  

Det er etablert et formelt samarbeid mellom Frambu, Enhet for medfødte og 
arveligenevromuskulære tilstander ved nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og 
Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge for å 
sikre at personer med medfødte nevromuskulære sykdommer blir fulgt opp i tråd med 
forskrift for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. NMK vil ha et overordnet ansvar 
for tilbudet til gruppen. 

(revidert 1/12-16 av Overlege Kjell Arne Arntzen NMK) 

 

Kontaktinformasjon: 

Nevromuskulært kompetansesenter:  www.unn.no/nmk 

Frambu:  www.frambu.no 

EMAN: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-

avdeling/enhet-for-medfodte-og-arvelige-nevromuskulere-tilstander-eman:  

 

Andre nyttige lenker: 

  

www.muskelregisteret.no  

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret) 

http://www.ffm.no 

FFM- Foreningen for muskelsyke 

 

http://www.helsekompetanse.no/kurs/pust 

E-læringskurset PUST om langtids mekanisk ventilasjon 
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