
در اعصاب محیطی  )ارثی( نوعی بیماری مادرزادی ژنتیکی CMT( یا به اختصار Charcot marie tooth) شارکوت ماری توث

. در این بیماری اعصاب اندام تحتانی تخریب می شوند که موجب هتروژن وجود داردانواع مختلف داشته و به صورت می باشد که 

معموال سیر ولی  این بیماری شروعی تدریجی داشته و معموال پیشرونده است گردد.ضعف عضالت ساق و تغییر شکل کف پا می 

طول عمر طبیعی داشته و در مدت زندگی می توانند راه بروند. در نوار  به این بیماریاکثر بیماران مبتال . پیشرفت کندی دارد

 می شود.عصب پرونئال کم  عصبی که از اندام مبتال به این بیماری گرفته می شود سرعت هدایت عصبی در

 :شیوع بیماری 

 .نفر را درگیر می کند 10-30هزار نفر  100عضالنی ارثی است که از هر  -عصبیاین بیماری شایعترین بیماری 

 :عالئم بیماری 

 ضعف و آتروفی عضالت ساق و پا -

 اختالل حس در ساق و پا -

 .گزارش می شود نیز درد وجود ندارد ولی گاهی درددر این بیماری معموال  -

 تشدید قوس های پا -

 

 (Foot drop) افتادگی پا یا فوت دراپ -

 



 ( Hammer toes) انگشتان چکشی -

 

 اختالل در تعادل و راه رفتن -

 .ممکن است ران ها، بازوها و دست ها نیز درگیر شوند -

 :عوارض بیماری 

 لرزش دست ها -

 کرامپ و اسپاسم عضالت -

 سیانوز یا کبود شدن انگشتان  -

توان آنها را لمس  ی شوند که میدر مواردی اعصاب آنقدر سفت و کلفت م (:شدن اعصاب )اعصاب هیپرتروفیک بزرگ -

 د.کر

  می باشد.در معرض بروز زخم و سوختگی در انگشتان دست و پا  همسبیمار به علت اختالل حس ال -

 معمولحد پیچ خوردن پا و شکستگی های پا و ساق بیشتر از  -

 عوارض بیش از معمول همراه باشد. ممکن است بازایمان این افراد  -

دچار عفونت تنفسی ناشی از رفتن ترشحات حلق و موارد غذایی به دستگاه تنفس  ،ممکن است بیمار به علت فلج حنجره -

 .شود

 نحوه توارث: 

. گاهی هم هیچ ارث برسدبه وابسته به جنس  به صورت غالب یا مغلوب و یا اتوزوم صورته ممکن است ب ،بر اساس نوع بیماریاین 

 ( می باشد.De novoدر فرد ) سابقه فامیلی در بیمار وجود ندارد و ایجاد آن به علت جهش ژنتیکی



 :انواع بیماری 

. شود این نوع از بیماری با آسیب پوشش میلینی در اعصاب محیطی مشخص می(: CMT1) شارکوت ماری توث نوع یک -1

. سستی و به صورت اتوزوم غالب به ارث می رسد قرار گرفته و 17کروموزوم ( روی PMP-22بیماری ) نوع ژن این

در حالت نرمال )متر در ثانیه  30تا  5آتروفی عضالنی، از دست دادن حس و پایین آمدن سرعت هدایت اعصاب تا حد 

بیماری به صورت  وعن این پیشرفت .بیماری استاین های  از نشانه( متر در ثانیه است 45تا  40این میزان بیشتر از 

درصد بیماران وابسته به ویلچر  5شود. کمتر از  سالگی آشکار می 25تا  5بیماری بین  این نوع عالئمی می باشد. تدریج

ژنتیک از هم تفکیک  اتوجود دارد که از لحاظ تظاهرات بالینی مشابه هستند و تنها با آزمایش CMT1 نوع 3شوند.  می

 :شوند می

- CMT1A ( که در اثر مضاعف شدگیDuplication.در ژن عامل بیماری ایجاد می شود ) 

- HNPP ( که در اثر حذفDeletion.در ژن عامل بیماری ایجاد می شود ) 

- CMT1B ( که در اثر جهشMutation.در ژن عامل بیماری ایجاد می شود ) 

 آکسون سلول عصب محیطی می باشد. ری درناشی از ناهنجا این نوع از بیماری(: CMT2دو )شارکوت ماری توث نوع  -2

از لحاظ بالینی مشابه  این بیماری شوند. کسونی اعصاب محیطی با اختالل مواجه میآهای  سلولبیماری  در این نوع

CMT  است اما کاهش هدایت جریان عصبی در این نوع کمتر است یکنوع .CMT2  زیر گروهچند (CMT2A ،

CMT2B ،CMT2D ،CMT2E ،CMT2H  وCMT2I) ژنتیک  اتهای بالینی آنها مشابه است و با آزمایش دارد که نشانه

 .شوند می کیکاز هم تف

این نوع از بیماری نادر می باشد و به صورت  (: Dejerine-Sottas diseaseیا CMT3سه )شارکوت ماری توث نوع  -3

دچار تحلیل عضالت، ضعف و مشکالت حسی می  مبتال نوروپاتی شدیدی است که از نوزادی شروع می شود. نوزادان

 به وجود می آید. PMP-22و یا  P0بیماری در اثر جهش نقطه ای در ژن نوع . این شوند

عالئم ضعف  با به صورت اتوزوم مغلوب به ارث می رسد و بیماری از (: این نوعCMT4چهار )شارکوت ماری توث نوع  -4

این  .بسیار سخت است نوع بیماریاین مبتالیان به می باشند. راه رفتن برای همراه ساق پا در دوران کودکی و نوجوانی 

 :شوند می کیکژنتیک از هم تف اتبا آزمایشبیماری انواع مختلفی دارد که 

- CMT4A  که در اثر جهش ژنGDAP1 .ایجاد می شود 

- CMT4B1  که در اثر جهش ژنMTMR13 .ایجاد می شود 

- CMT4B2  که در اثر جهش ژنMTMR2 یجاد می شود.ا 



- CMT4C  که در اثر جهش ژنSH3TC2 .ایجاد می شود 

- CMT4D  که در اثر جهش ژنNDG1 .ایجاد می شود 

- CMT4E  که در اثر جهش ژنEGR2 .ایجاد می شود 

- CMT4F  که در اثر جهش ژنPRX .ایجاد می شود 

- CMT4H  که در اثر جهش ژنFDG4 .ایجاد می شود 

- CMT4J  که در اثر جهش ژنFIG4 .ایجاد می شود 

)واقع بر روی  Connexin-32(: این نوع بیماری در اثر جهش نقطه ای در ژن CMTXپنج )شارکوت ماری توث نوع  -5

این جهش ژنی بر روی ارتباطات سلول های ( به وجود می آید و به صورت وابسته به جنس به ارث می رسد. Xکروموزوم 

بیماری  نوع مبتال به این ،جهش یافته را دریافت می کنندمردانی که از مادر خود این ژن . شوان با آکسون اثر می گذارد

کی از والدین خود در اواخر دوران کودکی نمایان می شود. زنانی که این ژن جهش یافته را از ی آن عالئمهستند که 

یا در دوران بعدی نشان می دهند و یا  عالئم خفیفی را در دوران نوجوانی و ناقل بیماری هستند که ،دریافت می کنند

 .ممکن است آنها هیچ عالمتی را نشان ندهند

 :تشخیص بیماری 

و معاینه عصبی را انجام پرسیده واالتی ماهیت و طول مدت عالئم س و بیماری در خانوادهسابقه در خصوص  شک از فرددر ابتدا پز

کاهش ، بزرگ شدن اعصابپزشک در طی معاینه عصبی، به ضعف عضالنی در دست ها و پاها، کاهش حجم عضالت،  .می دهد

مشکالت گاهی اوقات . همچنین پزشک، تغییر شکل پاها را بررسی می کند .رفلکس تاندون ها و از دست دادن حس ها پی می برد

باشد،  CMT اگر پزشک مشکوک به .دوجود داشته باشممکن است نیز ارتوپدی دیگر از قبیل اسکولیوز و رشد غیرمعمول لگن 

 . همچنین برای تعیین نوع بیماری آزمایشات ژنتیک را توصیه می کند.ویز می کندآزمایش های الکترودیاگنوستیک را تج

 :درمان بیماری 

موقع از انتقال این بیماری به نسل های بعد تنها می توان با انجام آزمایشات ژنتیک به وجود ندارد.  بیماریهیچ درمانی برای این 

. دند کمک کننده باشننمی توا در برخی مواقعدرمان های فیزیکی، استفاده از دستگاه ها و گاهی اوقات جراحی  جلوگیری کرد.

 :برخی از این موارد عبارتند از

 .می کند کمک ه راه رفتنبکه بستن مچ پا  -

 .استفاده می شوندبرای تسکین درد که داروهای ضد درد   -



تقویت  می توانند باعث که و ورزش های هوازی یاستقامت تمرینات تمرینات قدرتی برای عضالت، کشش رباط ها، -

د، نتایج نتمرینات قدرتی قبل از انحطاط اعصاب و ضعف عضالنی صورت گیر تحلیل آنها شوند. اگر درتاخیر  وعضالت 

 د.ناز تغییر شکل مفاصل جلوگیری می کن ورزش های کششی . همچنیند داشتنبهتری خواه

 .برای حفاظت قوزک پای ضعیف مفید است که چکمه و یا بوت ها و یا کفش هایی با پاشنه های بلند و پهناستفاده از  -
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