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HSMN/CMT

22--4 tis. osob v 4 tis. osob v ČČRR
•• CMT 1CMT 1-- 15/100 tis., CMT 1A15/100 tis., CMT 1A-- 10/100 tis.10/100 tis.
•• CMT 2CMT 2-- 7/ 100 tis. ???7/ 100 tis. ???

InvalidizaceInvalidizace
•• ddéélka lka žživota nenivota neníí vvěěttššinou ovlivninou ovlivněěnana

Dle histologie a EMG dva typyDle histologie a EMG dva typy
•• demyelinizademyelinizaččnníí a axona axonáálnlníí
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KLASICKÁ klasifikace

Získané Hereditární

AxonAxonáálnlníí DemyelinizaDemyelinizaččnníí
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HSMN/CMT
Geneticky heterogennGeneticky heterogenníí
PopsPopsáána na řřada genových defektada genových defektůů

DemyDemy AxonAxon

DominantnDominantníí 1212 2323 3535

Recesivní 25 16 41

X vázané 2 5 7
3939 4444 8383
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HSMN / CMT 1A
Duplikace genu PMP-22 na 17p11.2 
p12
• Pacienti jsou nositelé 3 alel
• Homozygoti (4 alely)

Těžší průběh

Bodové mutace
60% HSMN 1
Myelinový protein PMP-22 
exprimován v Schwannových
buňkách
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HSMN/CMT 1A- klinika

FamiliFamiliáárnrníí zzááttěžěž
•• 60%60%

M/M/ŽŽ
•• 1/11/1

ZaZaččáátektek
•• 1. dek1. dekááda= 75%, 2. Dekda= 75%, 2. Dekááda=10%da=10%

SymptomySymptomy-- iniciiniciáálnlníí
•• Areflexie 100%, oslabenAreflexie 100%, oslabeníí chchůůze po patze po patáách 66%, ch 66%, 

atrofie 50%, pes atrofie 50%, pes cavuscavus 33%, zkr33%, zkráácenceníí ŠŠA 25%.A 25%.
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Problémy v oblasti HK
• 2/3 nemocných

Pes cavus a kladívkové postavení prstů
• 75%

Kyfoskolióza
• Asi v 10%

Hypertrofické- ztluštělé periferní nervy
• 25% 

Lehké známky postižení senzitivních 
vláken
• taktilní a vibrační hypestezie

HSMN/CMT 1A- klinika (2)
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Atrofie a slabost v v akrakráálnlnííchch ččáástech dolnstech dolníích ch 
a pozda pozděěji hornji horníích konch konččetinetin
Pes Pes cavuscavus, deformity rukou, deformity rukou

vznikajvznikajíí na zna záákladkladěě asymetrickasymetrickéé svalovsvalovéé
slabostislabosti

HSMN/CMT 1A- klinika (3)
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HSMN/CMT 1A- pomocná vyšetření

Likvor
• zvýšená bílkovina

Nervová biopsie
• Časné známky 

remyelinizace (onion
bulbs)
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Elektrofyziologie
DemyelinizaDemyelinizaččnníí neuropatie bez blokneuropatie bez blokůů, , 
uniformnuniformníí RVMRVM

Za hranici mezi CMT 1 a 2 se povaZa hranici mezi CMT 1 a 2 se považžuje RVM n. med 38 m/suje RVM n. med 38 m/s

PrPrůůmměěr 17r 17-- 20 m/s 20 m/s 
Hranice 5Hranice 5-- 34 m/s 34 m/s 
ČČasový prasový průůbběěh zpomalenh zpomaleníí
•• JasnJasněě ppřříítomna ve 2 letech tomna ve 2 letech 
•• PPřředchedcháázzíí klinickou manifestaci klinickou manifestaci 
•• ČČasnasněějjšíší zazaččáátektek-- výraznvýrazněějjšíší zpomalenzpomaleníí
•• StabilnStabilníí po 5. roku vpo 5. roku věěku ku 
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HNPP
Hereditární neuropatie s citlivostí k tlakovým obrnám (HNPP= 
„hereditary neuropathy with liability to pressure palsies“)

Varianta CMT1Varianta CMT1
MMíísto duplikace genu PMPsto duplikace genu PMP--22 doch22 docháázzíí vv 85% 85% 
kk deleci jedné alely
Nadměrná citlivost k trakci či kompresi 
periferních nervů
•• Pacienti majPacienti majíí opakovanopakovanéé epizody izolovaných epizody izolovaných 

mononeuropatimononeuropatiíí, zpravidla, zpravidla typických typických otlakovýchotlakových parparééz (n. z (n. 
radialisradialis, , peroneusperoneus). ). 

•• NebolestivNebolestivéé postipostižženeníí brachibrachiáálnlníího ho plexuplexu se vyskytuje ase vyskytuje ažž u u 
1/3 osob s1/3 osob s jednou jednou aleloualelou PMPPMP--22 22 

•• OtlakovOtlakovéé lléézeze nervnervůů se zpravidla upravujse zpravidla upravujíí ad ad integrumintegrum
MMéénněě ččasto dochasto docháázzíí kk postupnpostupnéému nmu náárrůůstu trvalstu trvaléého deficitu ho deficitu 
aažž kk ppřřechodnechodnéému obrazu klasickmu obrazu klasickéé CMT1 CMT1 
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HNPP (2)

Elektrofyziologie
•• ZpomalenZpomalenéé vedenvedeníí vv mmíístech obvyklstech obvykléé kompresekomprese

N. N. medianusmedianus vv zzááppěěststíí, n. , n. ulnarisulnaris vv lokti , n. lokti , n. peroneusperoneus
vv oblasti hlavioblasti hlaviččky ky fibulyfibuly

•• RVM mimo tyto RVM mimo tyto úúžžiny je jen lehce zpomalena iny je jen lehce zpomalena 

Histologie
FokFokáálnlníí ztluztluššttěěnníí myelinumyelinu
•• Na podNa podéélnlnéém m řřezu vypadezu vypadáá jako klobjako klobáásasa

TomakulTomakulóóznzníí nebo nebo „„sausagesausage--likelike““ neuropatie neuropatie 

Terapie
•• PouPouččeneníí o prevence o prevence otlakovýchotlakových lléézzíí a rizikových a rizikových 

aktivitaktivitáách.ch.
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HSMN 1B
P0 (MPZ) gen, chromozom 1q22
• 5 exonů, většinou bodové mutace

známo > 95 
• Některé mutace způsobují axonální typ postižení

Fenotyp jako typ 1A
• často výraznější atrofie
• Velká variabilita  od těžké infantilní (Dejerine-Sottas) až

po lehké formy v pozdní dospělosti
• Začátek v první dekádě

30%- 40% 
• Pozdější začátek 

Stejná frekvence od 2. do 7. dekády 
• 30% > 30 letech
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HSMN 1B (2)

Elektrofyziologie
• Obvykle výrazné zpomalení NCV < 20 

m/s 
• Výjimečně téměř normální NCV 
CSF
• zvýšená CB v 75% 
Patologie
• Demyelinizace

Liší se podle typu 

• Onion bulbs
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Další typy HSMN 1
Typ 1C
•• Chromosom 16, LITAF/SIMPLE gen  Chromosom 16, LITAF/SIMPLE gen  
•• NNíízkzkéé rychlosti vedenrychlosti vedeníí, dist, distáálnlníí slabost, atrofie, slabost, atrofie, hypesteziehypestezie

Typ 1D
•• Gen  ERG2 (Gen  ERG2 (earlyearly growthgrowth response protein), Chromosom response protein), Chromosom 

10. 10. 
•• VVěěttššinou tinou těžěžký prký průůbběěh h charchar. DS. DS
•• MenMenšíší ččáást lehký prst lehký průůbběěh sh s pozdpozděějjšíším zam začčáátkemtkem

Typ 1F
•• Protein lehkProtein lehkéého ho řřetetěězce neurofilament, chromosom 8, zce neurofilament, chromosom 8, 

malmaléé procento CMT/HSMN 1procento CMT/HSMN 1
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X vázaná forma MSMN/CMT

Xq13.1, Xq13.1, semidominantnsemidominantníí formaforma
•• beta 1protein napojený na beta 1protein napojený na connexinconnexin 3232

DruhDruháá nejnejččastastěějjšíší forma CMT/HSMNforma CMT/HSMN
•• 1010--15% v15% vššech pech přříípadpadůů

MuMužži postii postižženy veny vííce nece nežž žženy eny 
ppřřenaenaššeeččkyky
DDěětstvtstvíí aažž adolescenceadolescence
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X vázaná forma MSMN/CMT
NCV
• Zpravidla výrazné zpomalení
• 22- 25 m/s 
• Asymetrie

Ženy mírnější zpomalení
• 30- 54 m/s

Patologie
• Axonální ztráta + Demyelinizace
• Onion bulbs málo
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CMT 1X tranzitorní encefalopatie
Connexin-32 
• mutace: Arg142Trp; Cys168Tyr 

Provokace
• Cvičení
• Nadmořská výška nad 2500 m
• Onemocnění
• Dehydratace
• Hyperventilace

Začátek za  2 3 dny
Příznaky 
• Ataxiae
• Dysartrie
• Slabost 

Bulbární, kořenové svalstvo 
Průběh
• Úprava během týdnů
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HSMN 2
Axonální formy
Autosomálně dominantní 1/3 všech AD 
CMT/HSMN, 4- 12/100 tis.  
Široké rozpětí začátku potíží a tíže 
klinického obrazu
• Vrchol 2. dekáda, mohou vznikat až do 7. 

decenia
• Symetrická distální slabost, porucha čití pro 

všechny modality
• Mohou být zachovány reflexy proximálně (RP)
• RVM n. medianus > 38 m/s
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HSMN 2
Typ 2A
• Chromosom 1p36 MFN2 gen. Účastní se fuze 

mitochondrií
Typ 2B
• Chromosom 3, RAB 7 protein. Čistě senzorická

neuropatie, ulcerace
Typ 2C
• Vazba na chromosom 12, velmi vzácná, kromě

obvyklých příznaků CMT je přítomno postižení freniků a 
n. recurens (bránice, hlasivky)

Typ 2D
• Chromosom 7p14, mutace  v genu  glycyl RNA syntetázy
• Někteří pacienti mají senzomotorickou neuropatii, 

někteří čistě motorické postižení
Typ 2E 
• Chromosom 8p21, mutace  v genu řetězce lehkých 

neurofilament
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Dejerine- Sottas
Syndrom
ZvlZvlášášttěě ttěžěžkkáá varianta, rozvoj tvarianta, rozvoj těžěžkkéé invalidizujinvalidizujííccíí
neuropatie od ranneuropatie od ranéého dho děětstvtstvíí
Geneticky heterogennGeneticky heterogenníí
•• mutace  PMP22, P0, EGR2, PRX,  GDAP mutace  PMP22, P0, EGR2, PRX,  GDAP 

Dejerine- Sottas
•• zazaččáátek do 3 let, opotek do 3 let, opožždděěnnéé milnmilnííky, tky, těžěžkkéé postipostižženeníí

motorických, senzitivnmotorických, senzitivníích nervch nervůů a skeletua skeletu

Kongenitální hypomyelinizace
•• Popisný termPopisný termíín n „„vývojovvývojovéého selhho selháánníí myelinizacemyelinizace““

Hypotonický kojenec, vývojovHypotonický kojenec, vývojovéé opoopožďžďovováánníí

V podstatě synonyma



2222

Autosomálně recesivní formy
VZÁCNÉ

• Systémové známky: katarakta, hluchota

Typ 4A
• Chromosom 8 mutace v GDAP 1 proteinu,  neznáme funkci. 
• 4 rodiny v Tunisu s konsangvinitou. Demyelinizační typ, od batolivého věku, 

zpomalený motorický vývoj, parézy hlasivek

Typ 4B
• Chromosome 11, demyelinizační typ, začátek v průměru ve 3 letech

Typ  4C
• Axonální typ, začátek v dětství, skolióza

Typ 4D
• Chromosom 8, Romská populace
• Distální slabost, atrofie a hypestezie, deformity, areflexie, hluchota
• RV výrazně zpomalena, CMAP nevýbavné od 15 let

Typ 4F
• PRX gen  Chromosom 19
• Rozvětvená libanonská rodina
• Redukce RV
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