
 

 

 
 
 

 CMT לש םיגוס
 

 עקר
 עקר
  םיירוסנס םינוריונו םיירוטומ םינוריונ תללוכ םיבצעה תכרעמ
  בצע את = ןוריונ
  העונת רצוי ,רירש ליעפמ = ירוטומ ןוריונ
 תוביצי ,הרוטרפמט ,באכ ,עגמ תשוחת רצוי ,השוחת ריבעמ = ירוסנס ןוריונ
 חומה לא םייפגהמ םירסמ םיריזחמ םיירוסנסה םינוריונהו ףוגל חומהמ םירסמ םיריבעמ םיירוטומה םינוריונה
 קלח םה – ףוגה לש םירירשה לא  )LOWER MOTOR NEURONS( םינותחתה םירוטומה םינוריונה ךרד הרדשה דומע לא חומהמ םירבועש םירסמה
 ירוטומה יבצעה לגעמהמ
 םיירוסנסה םינוריונה ךרד םירבעומ - חומל זאו הרדשה דומעל יתשוחתה טלקהמ הלעמל םילועש םירסמה
 השלוח( םיירוטומ םינימסתל תמרוג איה ןכלו םיירוסנס םגו םיירוטומ בצע יביס םג תללוכה ,תיפקיהה םיבצעה תכרעמ לע העיפשמ CMT תלחמ
 )השוחת רסוחו לומינ( םיירוסנסו )רירש לודלדו
 
 )ןילאימ( דדובמ רמוחב הפוטעש )ןוסקא( הביל םע למשח יטוח ומכ םייפקיהה םיבצעה תא ראתל ןתינ
  ליגרהמ טאל םירבעומ םייבצעה םירסמה ) CMT1 ב ומכ( עגפנ ןילאימהשכ
 תתחפומ תואה תמצוע ךא תילמרונ טעמכ תיבצעה תכלוהה תוריהמ  )CMT2 ב ומכ( עגפנ ןוסקאה רשאכ
 

 .םהינש תא םיבלשמה ,םייניב יגוס םג םימייק ךא כ"דב םיילנוסקא וא םייביטנילאימד :םיגוס 2 -ל יללכ ןפואב םיקלחתמ CMT יגוס
  .CMT ל םורגל הלוכי םהב )תועט( היצטומש םיבר םינג םנשי

 .הלדג ןיידע המישרהו CMT ל םימרוגש םינוש םינג 100 לעמ והוז ,1991 זאמ
  .)2 גוס( ןוסקאב וא )1 גוס( ןילאימב הרוקמש הלחמב רבודמ םא תפקשמש ,הכלוהה תוריהמ יפל איה 2 וא 1 םיגוסל הקולחה
 .ולשמ היצטומ גוס תת לכל .תויתוא י"ע תוגצוימש ,תיטנגה היצטומה גוס יפל איה םיגוס תתל הקולחה
 
 
 

 
  תיביטאינילימד הלחמ •
 תילמוזוטוא תיטננמוד השרוה •
  CMT לש םירקמה לכמ 55% •

 
 

CMT1A  
 PMP22 :ןג
  17 :םוזומורכ
 CMT1 םע םינחבואמהמ 66% :תוחיכש
 .17 םוזומורכב ןג לש )הלפכה( היצקילפודמ םרגנ
  .ןגהמ רצוימש ןובלחב ףדוע ןחלו ,םיקתוע 3 םנשי וב בצמ רצונ ,םיקתוע ינש כ"הסו ,הרוה לכמ דחא קתוע םוקמב
  :CMT תלחמל םייניפוא םינימסתה
 .שיטפ תועבצאו לגרה ףכב ההובג תשק ,תודליב תיטיא הציר
 .לוסרקב הכימת םשל םיילגרל םידסב ךרוצ שי תובורק םיתיעל
 .םיילגרב םינימסתה תעפוה רחאל םינש 10 כ בורל עיפותש םיידיה תופכב השלוח תויהל הלוכי
 יקלח )חנמ( םוקימ תא תעדל ונל עייסמה שוחה  – היצפסיופרופב תויעבמו םיילוסרקב השלוחמ תמגרנש לקשמ יוויש תייעב תמייק תובורק םיתיעל
 . ללחב ףוגה
 .םהייח ףוס דע םידיינו םייאמצע םילוחה בורו הליגר איה וז הלחמב םייחה תלחות
 
 
 

CMT1 



 

 

 
 
 

CMT1B  
  MPZ :ןג

 .בחר אוה הרמוחה חווט :םינימסת
  .ליג ינפל םיעיפומש םיפסונ םינימסת םע תיסחי רחואמ בלשב תכלל םיליחתמ םהמ זוחא 40 כ
 .דואמ תיטיא תיבצע הכלוה תוריהמו הייארה יבצע לש )ןווינ( היפורטא ,ךריה קרפמ לש )תיתוחתפתה הערפה( היסלפסידמ םילבוס םקלח
 .תיטיא תיבצע הכלוה תוריהמ םע םה םגו 20 ל 6 ליג ןיב םינימסת םע םהמ 7% – כ
 .תיבצע הכלוהב תינוניב תויטיא םע ,40 ליג רחאל קרו םילק םינימסת וחתפי הז גוס םע םישנאה רתי
 

CMT1C 
 LITAF  :ןג
 )CMT ילוחמ 1% מ תוחפ הווהמ( CMT  לש רידנ גוס
  ,השוחתה ןדבואו רירש לודלד ,םיידיהו םיילגרה תופכב השלוח םיללוכ ,ישילשל ןושארה רושעה ןיב וליחתי :םינימסתה
 הכומנ :תיבצעה הכלוהה תוריהמ
 

DCMT1 
  EGR2 :ןג
 10 :םוזומורכ
  )CMT ילוחמ 1% מ תוחפ הווהמ( CMT  לש רידנ גוס
 תרחואמ תירוטומ תוחתפתה ללוכ ,םייחל ןושארה רושעב רבכ השק הרמוחב :םינימסת
 דואמ הכומנ :תיבצע הכלוה תוריהמ
 םייחב רתוי רחואמ בלשב םיעיפומש רתוי םילק םינימסת םנשי םירקמהמ קלחב
 המישנ יישקו תלוגלוגה יבצע דוקפתב תויעב םיללוכה םיפסונ םינימסת תויהל םילולע
 

CMT1E 
 PMP22 :ןגב היצטומ
 )CMT ילוחמ 1% מ תוחפ הווהמ( CMT  לש רידנ גוס
 םילגלג אסיכ וא ןוכילהב םיוסמ בלשב םירזענ םהמ םיבר ,תיסחי הבר הרמוחבו ,כ"דב תונושארה םייתנשה ךלהמב ,םדקומ ליגב םיעיפומ :םינימסת
 דואמ תיטיא :תיבצעה הכלוהה תוריהמ
 

CMT1F 
  NEFL :ןג
 8 :םוזומורכ
 CMT לש דואמ רידנ גוס
 תורגבה ךלהמב הלק העיגפ תודליב רבכ השק העיגפ ןיב ענ הרמוחה חווט :םינימסת
 

1XCMT 
  GJB1 :ןג
 X םוזומורכ
 CMT ילוחמ 16% דע הרשע הווהמה ותוחיכשב ינשה גוסה
 .םהשלכ םינימסת שי ןהמ 90% ל ךא ,תוחפ תועפשומ םישנ
 םיינוניב םינימסת םע שילשו םילק םינימסתמ תולבוס םישנאהמ שילש ינשכ
 השק דע תינוניב היתפוריונ שי םירבגה בורל
 .םהלש םינבהמ תיצחמל וריבעי םישנ ,םינבל אל ךא םהלש תונבה לכל היצטומה תא וריבעי הז גוס םע םירבג
 

HNPP 
 PMP22 :ןג
  17 :םוזומורכ
 ןגב רסוח שי ןגה  לש הלפכה םוקמב הזה הרקמב ךא  CMT1Aתלחמב ב ומכ ןג ותוא
 םיבצעה לע ץחלמ תמרגנש היתפוריונ



 

 

 תוליעפ תובקעב עיפוהל םילוכי ,םיבאכו םירירש תשלוח ,םיצוצקע ,םילומינ םיללוכ םהו ישילשה וא ינשה רושעב ללכ ךרדב םיעיפומ :םינימסתה
 רתי תוחיתמו תורזוח תועונת עוציב וא תובולש םיילגרב הבישי רחאל ומכ ,םיבצעה לע ץחל תללוכש הלק דואמ תינפוג
 תינוציק תופייעו תינורכ השלוח םג תויהל הלולע ,םייוסמ בלשב םיפלוח בורלו םישדוח ףאו םימי ךשמהל לוכי םינימסת לש ףקתה
  םיינייפוא םינימסת םע םקלחו םינמיס אלל תויהל םייושע םינחבואמהמ קלח
  תצמואמ תינפוג תוליעפ עוציב רחאל םייפג תשלוח םרגיהל הלולע ,ונחבוא אלש םינימסת אלל םילוח לצא
 
 
 
 
 

  תילנוסקא הלחמ
  .תיביסצר וא תיטננימוד תילמוזוטוא השרוה
 CMT2  םע םה תיטננימוד השרוה םע CMT ילוחמ 1/3 כ
 םיילגרה תופכב םיתוויע ,יתשוחת ןדבוא ,םירירש לודלד ,)םייפגה תוצקב( תילאטסיד השלוח – 1 גוס לשל םימוד םימוטפמסה
  תוכנה תרמוחלו םימוטפמסה תליחתל בחר םיאליג חווט
 

ACMT2 
  MFN2 :ןג ,1P36 :םוזומורכ
 CMT2 גוס תחת רתויב חיכשה
 תיטפוא העיגפ םג תויהל הלולע ,הבר הרמוחב תובורק םיתיעל :םימוטפמיס
 

CMT2B 
  RAB7:ןג 3 :םוזומורכ
 םיביכו רקיעב תישוח היתפוריונ :םינימסת

CMT2C 
  TRPV4 :ןג12 :םוזומורכ
 לוקה ירתימל וא תפערסל םג םירושק תויהל םילולע :םימוטפמס
 רידנ דואמ גוס
 

CMT2D 
  GARS ןג 7 :םוזומורכ
 דבלב תירוטומ קלחו תירוטומ תישוח היתפוריונמ םילבוס םינחבואמהמ קלח :םימוטפמס
 

CMT2E 
 NEFL ןג  8O21 םוזומורכ
 CMT ל םייניפוא םינימסת
 תינוניב :תיבצע הכלוה תוריהמ
 

2FCMT 
  HSPB1 םוזומורכ
 םיידיבו םיילגרב םירירש תשלוחל םיחתפתמו יעיברל ינשה רושעה ןיב םיעיפומ םינימסת
 הניקת טעמכ :תיבצע הכלוה תוריהמ
 

2KCMT 
 םילגלג אסיכל םיקקזנ 10% מ תוחפ ,10 ליג יפל םינימסת םע םינחבואמהמ קלח  GDAP1 ןג
 הז גוס םע םלועב תוחפשמ 3 לע חווד הכ דע
 

2OCMT 
  DYNC1H1 ןג

 תישוח טעמו תירוטומ העיגפ רקיעב :םינימסת
 

2PCMT 
 ישילשה וא ינשה רושעב םיליחתמ ,תיטיא תומדקתהו םינותמ םינימסת ,רידנ דואמ LRSAM1 ןג

CMT2 



 

 

 
2SCMT 

  תילנוסקא היתפוריונ – יביסצרו רידנ גוס – IGHMBP2 ןג
 

2ZCMT 
  MORC2 :ןג

 םילגלג אסיכל וקקדזי םילוחהמ םקלח ,םיילגרב תויוצווכתה ,ישוח ןדבוא ,םיילמיסקורפה םירירשה לש השלוח :םינימסת
 

SORD 
 .יבצע קזנ םרגנ ךכמו תוהובג לוטיברוס תומרל תמרוג היצטומה ,SORD ארקנה ןגב היצטוממ םרגנו הנורחאל הלגתהש שדח גוס
 .תוילמרונ לוטיברוס תומרל עייסל הלוכי תרכוסל הפורת יכ אצמנ רקחמב

SORD תרכסמ המרגנש היתפוריונל רשוקמ היה רבעב( זוטקורפל לוטיברוסה תא ךפוהש םיזנא אוה( 
 .םוצב ושענש תוקידבב םג ,תוהובג לוטיברוס תומר ואצמנו SORD ןובלח ללכ אצמנ אל SORD ילוח לש םיאתב
 
 
 
 
  DEJERINE SOTTAS, תנומסתכ םג עדוי

 תיביטנילאימד תיטיא דואמ תיבצע הכלוה םע ,כ"דב תיביסצר איה השרוהה תרוצ ,תרכינ הרמוחבו ריעצ ליגב בורל םיעיפומ םינימסתה ,רידנ גוס
 CMT1A AMT1B CMT1D CMT4 ומכ םירחא CMT יגוסל םימרוגש םינגב תועיפומ תויצטומה
 
 
 

 תיביסצר תילמוזוטוא השרוה  / תיביטאינילימד הלחמ
 CMT ילוחמ 5% הווהמ
 )םישק דע םילק םירקמ( הרמוח לש בחר חווטב :םינימסת
 תושרח וא טקרטק ומכ םינייפוא םניאש םינימסתל תונכתיה הנשי

 ןג גוס
CMT4A  GDAP1 

CMT4B1  MTMR2 
CMT4B2 SBF2/MTMR13 

CMT4C SH3TC2 
CMT4D NDRG1 
CMT4E EGR2 
CMT4F PEX 
CMT4H FGD4 
CMT4J FIG4 

 

 יול-יסור תנומסת
 CMT לש םינימסתה לש יוטיבה תא תראתמ
 רסוח ,ילטסיד יתשוחת ןדבוא ,תונוילעה םייפגב דער ,)םייפגה תוצקב( תילטסיד םייפג תשלוח ,םיסקלפרה ןדבוא ,לגרה ףכב ההובג תשק :םינימסתה
 )היסקטא( הכילהב היצנידרואוק
 םייתשוחתה םירסחהמ הארנה לככ תומרגנה לקשמ יוויש תויעב
 סיזופיק גוסמ )תמקע( סיזוילוקס ןכתית
 )םייביטאינילימ-הדה םיגוסב חיכש רתוי( דער
 

 GAN היתפוריונ
 . תיביסצר תילמוזוטוא השרוהב תרבועו ,תיפקיהה לע םגו תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע םג העיפשמש הרידנ תיתשרות תיטנג הערפה
 ,םירירש תשלוחו תומשוגמב ןייאפתמש ,השוחתב םגו העונתב םג תיפקיהה םיבצעה תכרעמב םתליחתש , 5 ליג ינפל םינימסת םע ויהי םידליה בור
 העיגפו )םייניע תועונתב הערפב( סומגטסינ ,םיסוכרפ ,םיילגרבו תועורזב השוחת רסוחו לומינ ,הכילהב רכינ ישוקו "זוורב תכילה"ב תאטבתמ
 .תיביטינגוקה תוחתפתהב
 .םירוהה לש רעישהמ תיתועמשמ הנושש לסרוקמ סג רעיש אוה ינייפוא ןמיס
 רוציה תא תושבשמ הלאה תויצטומה .ןינוסקגי'ג ןובלחה תא רצויש GAN1 ארקנש ןגב GAN גוסמ היתפוריונל תורושקה תונוש תויצטומ 20 לעמ ולגתנ
 .םיניקת אלל םיכפוהו םיחפנתמ םינוסקאה ךכ תובקעבו ,םיבצעה תכרעמב הז ןובלח לש ןיקתה

CMT3 

CMT4 



 

 

 )ןוסקאה לש תוחיפנה תא תוארל ןתינ הבש( ירפירפ בצע תייספויבו חומה לש MRI ,תיבצע הכלוה תקידב תובקעב תעצבתמ הנחבאה
  .רקחמ יבלשב עגרכ תאצמנ )תיטנג( תיפוסה הנחבאה
 

 תילגנאב ףסונ עדימל
https://www.malacards.org/card/charcot_marie_tooth_disease?search=cmt 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charcot%E2%80%93Marie%E2%80%93Tooth_disease_classifications 
cmt-of-cmt/types-https://www.cmtausa.org/understanding/ 

Professionals/CMT-https://www1.rarediseasesnetwork.org/cms/inc/Healthcare 
toothnews.com-marie-https://charcot/ 


