
Charcot-Marie-Tooth sykdom type 4C i Norge 

Charcot-Marie-Tooth sykdom (CMT) er den vanligste arvelig sykdommen som rammer de perifere 

nerven som går ut til armer og ben (nevropati).    

Tekst: Kjell Arne Arntzen, Seksjonsoverlege ved Nevromuskulært kompetansesenter, UNN 

Sykdommen fører til feilstillinger i føttene og nedsatt hudfølelse, muskelsvinn og nedsatt kraft i føtter 

og hender.  De fleste får etter hvert dårlig balanse.  Årsaken til sykdommen er genfeil som fører til at 

nervetråden i de perifere nervene (aksonet) eller isolasjonsmaterialet rundt nervetråden (myelinet) 

ikke utvikles normalt, eller gradvis brytes ned.  Det kan skilles mellom myelinskade og aksonskade 

ved å gjøre nevrografi, en nevrofysiologisk undersøkelse hvor man måler styrke og hastighet på 

signalene som ledes av nevrene.  Sykdommen kan ha ulik type arvegang. Dominant arvegang er den 

vanligste.  Da er det ofte flere i familien over flere generasjoner som har sykdommen.  

Det er oppdaget om lag 40 ulike gener som kan gi CMT.  Disse genene koder for ulike proteiner som 

har ulike spesifikke oppgaver i de perifere nervene.  Ulike genfeil i de ulike genene kan derfor gi ulike 

symptomer, selv om mye også er felles for undergruppene.  De ulike undergruppene navngis med tall 

og bokstav. De vanligste er type 1 som er gruppen med demyeliniserende nevropati med dominant 

arvegang og type 2 som er aksonal nevropati med dominant arvegang.  Kjønnsbundet arvegang angis 

som CMT X og demyeliniserende nevropati med recessiv (vikende) arvegang angis som CMT 4.  De 

ulike genene som er involvert angis deretter med bokstav, som for eksempel CMT, type 1A, hvor A 

angir genet for perifert myelin protein (PMP22).  CMT, type 1A er den klart vanligste formen for CMT 

og den typen det oftest refereres til når det gjelder symptomer og sykdomsforløp ved CMT.    

CMT type 4C 

CMT med vikende (recessiv) arvegang er sjelden, og var knapt påvist i Norge for inntil få år siden.   

Imidlertid hadde vi i Norge fulgt opp flere pasienter med demyeliniserende CMT med antatt vikende 

arvegang, men uten sikker genetisk årsak. Flere av disse pasientene hadde skoliose og tidlig debut av 

symptomer i barnealder. CMT med vikende arvegang, skoliose og tidlig debut var beskrevet ved en 

sjelden årsak til CMT, mutasjoner i SH3TC2-genet (CMT4C), men kun hos et fåtall pasienter på 

verdensbasis.  Etter påtrykk fra klinikere ble det i 2013 gjort genetisk analyse på tilstanden, og vi 

påviste CMT 4C hos de to pasientene som ble testet.  Oppmerksomheten rundt sykdommen i Norge 

førte videre til at det ble det gjort utvidet gentesting på flere pasienter med uavklart diagnose. Vi 

fant da mange pasienter med samme diagnose.   

Kartlegging av CMT 4C 

De mange nye tilfellene av CMT4C i Norge var uventet. Vi ønsket derfor å gjøre en studie for å 

kartlegge forekomsten av denne undergruppen av CMT i Norge. Lite var skrevet om sykdommen. Det 

var kun beskrevet kliniske særtrekk, derfor ønsket vi å kartlegge nærmere symptomer og funn hos de 

norske pasientene.  I 2016 innledet vi ved NMK et samarbeid med Sykehuset Telemark, Oslo 

Universitetssykehus, St. Olavs hospital og Haukeland Universitetssykehus, og startet en studie på 

CMT4C i Norge.  Studien ble gjennomført i 2016, og ble publisert i juli 2018.   

Forekomst og gentiske funn 

Genetisk analyse for CMT 4C ble den gangen tilbudt ved Sykehuset Telemark og UNN. Vi fant til 

sammen 35 pasienter fra 31 familier med genetisk verifisert diagnose på CMT 4C. Det ga forekomst 

på 0,7 personer per 100.000 innbygger i Norge. Flere med samme tilstand er diagnostisert etter at 

studien var ferdig. Nå er forekomsten på nær 1/100.000.  Det viste seg at de aller fleste hadde én 



spesiell mutasjon i SH3TC2 genet som er vanlig i Norge, men vi fant også 6 nye genmutasjoner som 

ikke var beskrevet tidligere.   

Typiske symptomer og forløp 

Alle de 35 personene med CMT 4C fikk tilbud om å delta i en klinisk studie. 24 pasienter ga samtykke 

til å delta. De svarte på et spørreskjema, og vi innhentet og analyserte journalopplysninger fra 

sykehuset der de ble fulgt opp.  

Vi fant at alle deltakerne hadde symptomer på sykdommen i barnealder. Hos de fleste startet 

sykdommen tidlig (i snitt ved 3,5 års alder). Alle hadde feilstillinger i bena og typiske CMT-tegn med 

nedsatt følelse og kraft i føtter og hender. Halvparten hadde hatt behov for kirurgisk behandling av 

feilstillinger i føttene. Affeksjon av hender kom i gjennomsnitt 5 år senere enn debut av fotaffeksjon.   

Vi fant også en del særtrekk som ikke er like vanlig ved andre former for CMT. Over 80 % hadde 

skoliose.  En fjerdedel av dem var operert med avstivning av ryggen. Noen hadde brukt korsett, mens 

omtrent halvparten ikke hadde fått spesifikk behandling utover fysioterapi. Et annet særtrekk med 

sykdommen er at den kan ramme nervene til hodet og ansiktet (hjernenervene). Over halvparten av 

pasientene hadde påvirkning av hjernenervene, de fleste i form av nedsatt hørsel og nedsatt mimikk.  

Sannsynligvis rammes hjernenervene hos enda flere, men det ble sjeldnere undersøkt for dette ved 

sykehuskontroller. De aller fleste pasientene hadde nedsatt balanse. Hos om lag halvparten av 

deltakerne i studien var også muskulatur i lår, bekken, skuldre og overarmer svekket. Dette er 

uvanlige funn ved de fleste former for CMT.   

Vi fikk inn flest kliniske opplysninger fra voksne som hadde hatt sykdommen i mange år. Det gjorde 

oss i stand til å si noe om forløpet ved sykdommen. Alle deltakerne hadde gangfunksjon, men om lag 

en tredel hadde behov for rullestol utendørs. En tredel hadde behov for krykker eller ortoser, mens 

en tredel ikke trengte hjelpemidler. Tendensen var at de som fikk symptomer på sykdommen tidlig, 

fikk dårligst gangfunksjon. Problemer med gangen, balansen og nedsatt kraft i føttene var også 

startsymptomet hos de fleste. Over halvparten svarte at de ikke kunne være i jobb, eller bare kunne 

jobbe deltid.  

Kliniske studier er viktige 

Vi ønsker å takke alle som deltok i studien. Studier hvor vi kartlegger ulik genetisk årsak, forekomst 

og ulik klinisk forløp er viktig for forståelsen av sjeldne sykdommer og videre behandlingsmuligheter.  

Den enkelte pasient vil kunne få mer presis informasjon om hvor mange som har sykdommen og hva 

man kan forvente av sykdomsutvikling. Det er viktig informasjon, spesielt i forhold til yrkesvalg.  

Beskrivelser av ulike genetisk varianter og forekomst av disse danner godt grunnlag for hvilke 

mutasjoner det skal utvikles genetisk behandling for i framtiden, og hvem som kan være egnet til å 

delta i behandlingsstudier. Jeg tror at den oppmerksomheten denne studien med spesifikke funn og 

symptomer har fått, har bidratt til at flere pasienter har fått diagnosen CMT 4C i ettertid. 

Fysioterapi, hjelpemidler og i noen tilfeller kirurgisk og medikamentell behandling er de viktigste 

delene av behandlingen i dag. Det foreligger så langt ingen genetisk behandling, men det vil komme i 

framtiden.   

 

 

 



 


