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Kunskapen om de neuromus-
kulära sjukdomarna, bland an-
nat Charcot–Marie–Tooths
sjukdom, har ökat kraftigt ge-
nom molekylärgenetiska fram-
steg. Detta har lett till att ett
flertal undergrupper kunnat
identifieras, vilket innebär att
sjukdomsgruppen i sin helhet
har blivit mer komplex. Man
kan dock förutsätta att det på
sikt kommer att innebära att
diagnostiken underlättas genom
DNA-analys och att patienterna
kommer att få bättre genetisk
och klinisk information.

Fransmännen Charcot och Marie
publicerade 1886 en beskrivning av en
hereditär neuropati som påverkar såväl
den motoriska som den sensoriska
nervfunktionen [1]. Vid samma tid-
punkt beskrev engelsmannen Tooth
sjukdomen under namnet »peroneal
progressive muscular atrophy» och
hänförde den till de perifera neuropati-
erna [2]. Sjukdomen utgör de två första
undergrupperna av hereditära motoris-
ka sensoriska neuropatier (HMSN) en-
ligt Dyck och Lambert [3, 4], och har
kallats HMSN I och II. Benämningen
Charcot–Marie–Tooths sjukdom, CMT1
och 2, har dock kommit att återtas och
föredras allmänt idag.

CMT, som i Sverige har en prevalens
på cirka 16,7 per 100 000 invånare [5],
karakteriseras kliniskt av muskelsvag-
het, muskelatrofi och känselnedsättning
distalt i extremiteterna, dvs i underben,

fötter, underarmar och händer, se Fakta-
ruta. Atrofi av fotens småmuskler leder
ofta till pes cavus. De två typerna av
sjukdomen kan särskiljas kliniskt och
neurofysiologiskt, se Tabell I.

Det första genetiska genombrottet
inom CMT-gruppen var fyndet av en
kromosomduplikation på kromosom 17
(17p11.2–12). Denna undergrupp har
kommit att kallas CMT1A. Sedermera
har man kunnat visa att »hereditary neu-
ropathy with pressure palsies» (HNPP
eller tomaculous neuropathy) beror på
en deletion inom samma genlokus.
HNPP karakteriseras kliniskt av akut el-
ler upprepad övergående muskelsvag-
het och parestesier, ofta i samband med
smärre trauma, och histopatologiskt av
segmentell demyelinisering.

På basis av de kunskaper som finns
idag har man kunnat dela in sjukdoms-
gruppen CMT i ytterligare undergrup-
per. I Tabell II ses en klassifikation ba-
serad på nyligen publicerade studier.

Olika principiella och skilda meka-
nismer ligger bakom de genetiska avvi-
kelserna vid de olika CMT-formerna.
Vid CMT1A föreligger antingen kro-
mosomduplikation, -mutation eller -de-
letion. Detta innebär sannolikt att såväl
för stor som för liten produktion av gen-
produkten leder till samma sjukdom.

CMT1 och CMT2 har relativt homo-
gena fenotyper, men det föreligger oli-
ka genotyper. Det motsatta, det vill säga
en genotyp och ett flertal fenotyper, fö-
religger exempelvis vid paramyotonia
congenita [6, 7].

Detta innebär att de olika undergrup-
perna av CMT har olika genetiska avvi-
kelser, som kan förväntas återfinnas på
olika kromosomlokus. I sin tur innebär
detta att det sannolikt föreligger olika
genprodukter. Dessa kan som vid
CMT1A och CMT1B vara proteiner,
som är byggstenar i det perifera myeli-

net (PMP22, P0), men också som vid
CMTX vara sannolika beståndsdelar i
olika jonkanaler (CX32). Således före-
ligger skilda bakomliggande mekanis-
mer, som leder till i stort sett samma fe-
notyp.

Klinisk utredning och
genetisk rådgivning
De huvudsakliga metoderna för att

diagnostisera CMT är fastställande av
hereditet, klinisk undersökning, neuro-
fysiologisk utredning med bestämning
av nervledningshastighet (ENeG) och
muskelaktivitet (EMG). Genetisk ana-
lys med DNA-test för CMT1A kan i
vissa fall medföra att diagnosen kan ve-
rifieras, och DNA-analys är, när den i
framtiden vidareutvecklats och blivit
mer tillgänglig, en viktig del av utred-
ningen. Den ökade kunskapen ger en
ökad komplexitet inom sjukdomsgrup-
pen, vilket ställer krav på kunskap och
adekvat omhändertagande. Det är såle-
des av stor vikt att kunskapen om CMT
sprids eller att omhändertagandet av pa-
tienterna centraliseras.

De ökade genetiska kunskaperna
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Tabell I. Differentialdiagnostik vid Charcot–Marie–Tooths sjukdom 1 och 2 (CMT1 och CMT2).

CMT1 CMT2

Debutålder Tidig Sen (vid 30 år eller senare)
Sjukdomsprogress Snabb Långsam
Neurofysiologiska Demyelinisering (nedsatt Axonal skada (normal
förändringar nervledningshastighet) nervledningshastighet)

Kliniska fynd vid Charcot–
Marie–Tooths sjukdom

• Svaghet/muskelatrofi (flaskhals-
atrofi) distalt i övre och nedre ex-
tremiteter (händer och underarmar
respektive fötter, underben och di-
stala delen av låren).

• Bortfall av eller nedsatt sensibilitet
distalt i övre och nedre extremite-
ter.

• Bortfall av eller svaga senreflexer.
• Fotdeformitet med höga fotvalv

(pes cavus).
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kommer att kunna ge patienterna utvid-
gad information. Ett exempel är autoso-
malt dominant och X-bunden CMT, där
den genetiska rådgivningen skiljer sig
åt. Sannolikheten för att en affekterad
förälder, oavsett kön, med autosomalt
dominant CMT får ett affekterat barn är
50 procent för varje graviditet, oberoen-
de av vilket kön barnet har.

För CMTX gäller att alla döttrarna
till en affekterad fader ärver genen,
medan det motsatta förhållandet gäller
alla söner, dvs ingen ärver sjukdomen.
För en kvinna med CMTX är sannolik-
heten 50 procent att hon får affekterade
barn, oberoende av kön.

Beträffande den genetiska rådgiv-
ningen gäller numera att CMT-fall, som
tidigare bedömts som sporadiska, kan
vara hereditära, då herediteten kan vara
autosomalt dominant X-bunden eller
autosomalt recessiv. Sporadiska fall
kan representera de novo-duplikation
(CMT1A) [8] eller de novo-deletion
(HNPPA) [9]. Av denna anledning bör
patientens båda föräldrar undersökas
kliniskt med avseende tecken på neuro-
pati. Om en patient har en CMT1-lik-
nande bild kan det vara värdefullt att be-
stämma nervledningshastighet hos för-
äldrar och syskon. Afficierade barn
mellan 0 och 10 år har oftast inga klinis-
ka symtom, men kan uppvisa signifi-
kant nedsatt nervledningshastighet [10,
11].

Klinisk genomgång
av undergrupper till CMT
Mot bakgrund av de nyligen beskriv-

na molekylärgenetiska fynden pågår nu
en klinisk genomgång av de olika un-
dergrupperna av CMT. Data från en stu-
die talar för att CMT1B har en lindriga-
re typ av sjukdomen än de övriga
CMT1-formerna [12]. Det är möjligt att
man även kliniskt kan påvisa en skill-
nad mellan de olika formerna inom de
andra CMT-grupperna, vilket kan ge
patienterna värdefull klinisk informa-
tion. Man kan förutsätta att mer detalje-
rad information kommer att kunna ges
vad beträffar patienternas förväntningar
på sjukdomen om bland annat prognos.
Den fortsatta genetiska forskningen
koncentreras nu på att identifiera sjuk-
domsgenerna för CMT1C, CMTX2,
CMTX3, CMT2C, CMT3 och CMT4.
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Tabell II. Genlokus, gen och genetisk skademekanism vid Charcot–Marie–Tooths sjukdom
(CMT1 och CMT2) och »Hereditary neuropathy with pressure palsies» (HNPP). AD=autoso-
malt dominant; AR=autosomalt recessiv; XR=könsbunden recessiv.

Nedärvnings-
Neuropati mönster Genlokus Gen Mekanism

CMT1
CMT1A AD 17p11.2–12 PMP22 Duplikation eller

mutation
CMT1B AD 1q21–23 P0 Punktmutation
CMT1C Okänt Okänt Okänd Okänd
CMTX XR Xq13.1 CX32 Punktmutation
CMTX2 XR Xp22.2 Okänd Okänd
CMTX3 XR Xq26 Okänd Okänd
CMT4A AR 8q Okänd Okänd

CMT2
CMT2A AD 1p35–p36 Okänd Okänd
CMT2B AD 3q13–q22 Okänd Okänd
CMT2C Okänt Okänt Okänd Okänd

HNPP
HNPPA AD 17p11.2–12 PMP22 Deletion
HNPPB AD Okänt Okänd Okänd

Kommentar
Majoriteten av familjer med CMT1 uppvisar en duplikation på kromosom 17p och benämns
CMT1A [13]. Patienterna har tre kopior av ovannämnda specifika kromosom 17-region, dvs en
kopia av den normala kromosom 17 och två kopior av den duplicerade kromosom 17 [14-16].
PMP22-genen (peripheral myelin protein 22 gene) finns inom det duplicerade segmentet av kro-
mosom 17 [17, 18]. Familjer med CMT1A utan kromosom 17-duplikation, men med en muta-
tion i PMP22-genen, har även identifierats [19]. Att det förekommer antingen en PMP22-muta-
tion utan duplikation eller en PMP22-duplikation, visar att både en strukturell förändring och en
gendoseffekt av PMP22 kan leda till samma sjukdom. 
CMT1B, som också är autosomalt dominant, har kartlagts till kromosom 1q [20]. P0-genen (hu-
man myelin protein zero gene) har kartlagts till kromosom 1q22–q23, dvs inom CMT1B-lokus
[21]. Genprodukten anses vara den huvudsakliga strukturella komponenten i perifera nervsys-
temets myelin. En autosomalt dominant form utan koppling till vare sig kromosom 1 eller 17,
CMT1C, föreligger också.
Vid CMTX, som kopplats till region Xq13–q21 [22, 23] är kvinnor obligata anlagsbärare och kan
i varierande omfattning visa symtom. Sjukdomen debuterar tidigare och har ett svårare förlopp
hos män än hos kvinnor [24]. Punktmutationer av connexin 32-genen (CX32) har beskrivits hos
en majoritet av familjer med CMTX [25-27]. Connexin har påvisats hos perifera myeliniserade
nerver och CNS-myelin [28, 29] och består av en grupp strukturella proteiner som bildar s k gap
junctions och är huvudbeståndsdelar i intracellulära kanaler.
Enstaka familjer med antingen demyeliniserande eller axonal typ av sjukdom har identifierats
och benämns CMT4. En form har kopplats till kromosom 8q och benämns CMT4A [30].
CMT2 är genetiskt skild från alla hittills kartlagda fall av CMT1. Ett CMT2-lokus har kopplats till
den korta armen av kromosom 1 (1p36) och benämns CMT2A [31]. I en nyligen publicerad stu-
die har CMT2B kopplats till kromosom 3q13–q22 [32]. Övriga familjer som uppfyller diagnostis-
ka kriterier för CMT2 (CMT2C) uppvisar ingen koppling till vare sig kromosom 1 eller 3.
HNPPA har kartlagts till kromosom 17p11.2–12 [33, 34] och det förefaller troligt att HNPP är ett
resultat av en deletion av PMP22-genen. Övriga familjer uppvisar ej koppling till kromosom 17,
HNPPB.
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I Europa finns en bred enig-
het om att allmänmedicinen bör
vara offentligt finansierad. Där-
emot finns inget som talar för
att skattefinansiering är sämre
än försäkringsfinansiering. Det
förefaller inte spela någon roll
om driften är offentlig eller pri-
vat, eller om ansvaret ligger lo-
kalt, regionalt eller nationellt.
Det finns således inget som talar
för att den svenska landstings-
modellen är sämre än andra
modeller.

I samtliga europeiska länder är mer-
parten av sjukvården offentligt finansi-
erad, så också allmänmedicinen. Skat-
tefinansierad allmänmedicin finner vi i
de nordiska länderna, i Irland och Stor-
britannien, i Portugal och Spanien, och
delvis i Italien, medan den är försäk-
ringsfinansierad i Belgien, Frankrike,
Nederländerna, Schweiz, Tyskland och
Österrike. För att hitta en majoritet av
privat finansierad sjukvård måste vi
blicka mot USA.

Däremot förekommer i Europa såväl
offentlig som privat drift (se Tabell I),
dvs allmänläkaren kan vara antingen lö-
neanställd eller egen företagare. På se-
nare år har vi haft en utveckling mot allt
mer privat drift, bland annat i Norge och
Portugal, men även i Sverige.

Ansvarsnivån
Ansvaret för allmänmedicinen lig-

ger primärt på nationell nivå i Frankri-
ke, Italien, Portugal och Storbritannien,
men däremot på kommunal nivå i Fin-
land och Norge. Övriga västeuropeiska
länder utmärks av en mer eller mindre
uttalad regional styrning av den allmän-
medicinska verksamheten. Vi har till
exempel amter i Danmark, kantoner i
Schweiz, regioner i Spanien, landsting i
Sverige och förbundsländer i Tyskland.

Fast lön har allmänläkarna på »vård-
centralerna» i Finland och Sverige i
norr och i Portugal och Spanien i syd-
väst. De båda förstnämnda länderna
kännetecknas av mottagningar med
mycket god utrustningsstandard. Det är
först under den senaste tioårsperioden,

som allmänmedicinen byggts ut i de
båda sistnämnda länderna, och i Spani-
en har ännu inte alla tillgång till en
»vårdcentral».

Även på de stora poliklinikerna i det
forna Östeuropa var läkarna fast avlö-
nade. Internmedicinare, kvinnoläkare
och barnläkare stod för det primära
vårdutbudet. Där sker nu snabba och ge-
nomgripande förändringar, med intro-
duktion av egentlig allmänmedicin och
med allt fler marknadsinslag i sjukvår-
den. Många västeuropeiska länder, så
också Sverige, är engagerade i den all-
mänmedicinska utvecklingen i Östeu-
ropa, men det är ännu för tidigt att sia
om slutresultatet, vilket också lär skilja
en hel del från land till land.

I Belgien och Frankrike gäller ett
rent ackord, och patienten betalar all-
mänläkaren i reda pengar, allt efter hur
mycket som blev gjort vid besöket. Se-
dan går patienten till sin »försäkrings-
kassa», för att mot kvitto få tillbaka en
större eller mindre andel av pengarna.
Sjukvården tenderar att bli dyr på grund
av att en fungerande kostnadskontroll
saknas. I båda länderna finns det gott
om allmänläkare, som nästan alltid är
ensamarbetare.

Grindvakt
Allmänläkarna har kapitationser-

sättning i Danmark, Nederländerna och
Storbritannien, de får betalt främst efter
hur många patienter de har på sina lis-
tor. I dessa länder finns också den mest
uttalade »grindvaktsfunktionen», dvs
patienten behöver remiss från sin all-
mänläkare för att komma vidare till spe-
cialistläkare. Danmark och Storbritan-
nien kännetecknas också av att en för-
hållandevis liten andel av bruttonatio-
nalprodukten (BNP) genom åren gått
till hälso- och sjukvården. I Irland är
förhållandena liknande dem i Storbri-
tannien, med undantag för att allmänlä-
karna till största delen arbetar ensam-

Allmänmedicinska utblickar
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