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De ziekte van Charcot-Marie-Tooth type 1A (CMT1A), ook bekend als hereditaire 
(erfelijke) motorische en sensorische neuropathie type Ia (HMSN Ia), is het onderwerp 
van dit proefschrift. CMT1A behoort tot de groep van erfelijke demyeliniserende 
neuropathieën. Dit zijn aandoeningen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat 
het myeline (vettige isolatielaag) rondom de axonen (zenuwuitlopers) van de perifere 
zenuwen beschadigd is. CMT1A is de meest voorkomende vorm van de erfelijke 
neuropathieën (ongeveer 1 patiënt per 5000 inwoners). Het is een autosomaal-
dominant overervende aandoening. Dit betekent dat de kans 50% is dat een kind van 
een aangedane ouder de aandoening ook heeft. Meestal wordt deze veroorzaakt door 
een verdubbeling van een deel van een van de chromosomen 17. In dit deel bevindt 
zich het ‘peripheral myelin protein 22’ (PMP22) gen. Dit gen codeert voor het PMP22-
eiwit, een eiwit dat betrokken is bij de opbouw van het myeline rondom het axon. 
De ziekteverschijnselen zijn verlies aan spiermassa, spierzwakte en een verminderd 
gevoel en deze treden vooral op in voeten/onderbenen en handen/onderarmen. 
Daarbij zijn de spierrekkingsreflexen verminderd tot afwezig. Afwijkingen van de 
vorm van de voeten (holvoeten) en van de handen (klauwhanden) komen vaak voor. 
Voor aanvang van de studies, zoals beschreven in dit proefschrift, was er steeds meer 
bewijs dat stoornissen in de functie van het axon van grote betekenis zouden kunnen 
zijn bij deze aandoening, waarbij in eerste instantie het myeline abnormaal is. Het 
doel van dit proefschrift is om het natuurlijk beloop van CMT1A te bepalen en hierbij 
de bijdrage van axonale schade te onderzoeken. Deze kennis is van belang om meer 
inzicht te krijgen in de ontstaanswijze van de ziekteverschijnselen en afwijkingen bij 
deze aandoening en voor het ontwerpen van toekomstige behandelstudies.

In hoofdstuk 2 wordt een studie beschreven die de mate van axonale schade in CMT1A 
onderzoekt en waarbij verder is nagegaan of klinische ziekte-ernst op het niveau 
van stoornissen en beperkingen wordt verklaard door axonale schade. Hiervoor 
werd een groep van 51 CMT1A patiënten (6 tot 69 jaar oud) uitgebreid onderzocht. 
Spierzwakte en gevoelsstoornissen waren ernstiger in de benen dan in de armen 
en distaal (onderbenen en -armen) meer dan proximaal (bovenbenen en –armen). 
Meer dan 40% van de patiënten had echter ook proximale zwakte in de benen. In een 
statistisch model werd onderzocht welke van vier eigenschappen, namelijk axonale 
schade, toestand van het myeline, geslacht en duur van de aandoening vanaf de 
eerste ziekteverschijnselen, het waargenomen krachtsverlies het beste verklaarde. 
Als maat voor spierkracht werd de driepuntsgreep gebruikt; hierbij wordt met duim, 
wijs- en middelvinger kracht uitgeoefend op een krachtmeter. Als indirecte maat 
voor axonale schade werd de samengestelde spierpotentiaal, de compound muscle 
action potential (CMAP), amplitude gebruikt. Als indirecte maat voor de toestand van 
het myeline werd de motorische zenuwgeleidingssnelheid van de nervus medianus 
gebruikt. Hierbij wordt de snelheid bepaald van de zenuwvezels in deze armzenuw die 
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de duimmuisspieren aanstuurt. Axonale schade bleek de belangrijkste onafhankelijke 
oorzaak te zijn van het krachtsverlies. Langere zenuwen vertoonden meer axonale 
schade dan kortere zenuwen en de ernst van axonale schade hing samen met de mate 
waarin het myeline was beschadigd. De beperkingen die werden waargenomen bij 
de patiënten waren licht en werden vooral bepaald door spierzwakte en in mindere 
mate door gevoelsstoornissen. De mate van beperkingen hingen ook samen met de 
mate van axonale schade. Wij concludeerden dat klinische ziekte-ernst op het niveau 
van de stoornissen en beperkingen gerelateerd is aan de ernst van axonale schade. 
Bovendien ondersteunden deze bevindingen de veronderstelling dat de mate van 
beschadiging van het myeline een van de factoren is die de mate van axonale schade 
bepaalt.

Hoofstuk 3 beschrijft een studie naar de klinische en elektrofysiologische 
overeenkomsten en verschillen tussen twee grote groepen patiënten met de ziekte 
van Charcot-Marie-Tooth, namelijk CMT1A en de autosomaal overervende axonale 
CMT2. Dit betrof een vergelijking tussen de CMT1A patiënten, zoals beschreven in 
hoofdstuk 2, en 61 CMT2 patiënten (15 tot 72 jaar oud). De meeste CMT1A and 
CMT2 patiënten hadden de klassieke uitingen van CMT en waren als zodanig niet 
te onderscheiden. Er was echter een aantal verschillen. De ziekteverschijnselen 
begonnen bij 75% van de CMT1A patiënten in de eerste 10 levensjaren, terwijl dit 
duidelijk later was bij CMT2 patiënten. Holvoeten of hoge wreven waren bij 94% 
van de CMT1A patiënten aanwezig, in vergelijking met 74% van de CMT2 patiënten. 
Spierzwakte van de kniestrekkers en voetheffers werd vaker gevonden bij CMT1A.
De motorische zenuwgeleiding van de nervus medianus was altijd lager dan 
38 m/s bij CMT1A patiënten, terwijl dit ook het geval was bij 16% van de CMT2 
patiënten. De sensibele zenuwgeleiding vertoonde minder overlap. Bij zowel 
CMT1A als CMT2 waren de CMAP amplitudes en gevoelszenuwpotentiaal, sensory 
nerve action potential (SNAP), amplitudes vaak verlaagd of niet afleidbaar bij 
metingen aan de benen. In CMT1A waren de SNAP amplitudes sterker verlaagd en 
meer verlengd qua duur dan in CMT2. Wij concludeerden dat er geen overduidelijk 
klinisch kenmerk aan te wijzen is dat onderscheid kan maken tussen CMT1A en 
CMT2 patiënten. De resultaten suggereren echter dat een ziektebegin jonger dan 
tien jaar, de aanwezigheid van holvoeten èn afwezige spierrekkingsreflexen de 
diagnose CMT1A veel waarschijnlijker maken, omdat geen van de CMT2 patiënten 
deze combinatie van klinische verschijnselen had. Neurofysiologisch onderzoek 
toonde bij beide vormen een lengte-afhankelijke axonale schade van zowel de 
motorische als de gevoelszenuwen. Een strikt gehanteerde begrenzing van 38 m/s 
voor de motorische zenuwgeleiding van de nervus medianus voor het onderscheid 
tussen CMT1(A) en CMT2 lijkt niet wenselijk, hoewel deze vaak wordt gebruikt in de 
dagelijkse praktijk en in de literatuur. De verlaging van CMAP en SNAP amplitudes 
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is bij CMT1A waarschijnlijk een gecombineerd effect van myeline schade en van 
axonale schade. 

Het doel van de studie in hoofdstuk 4 was het natuurlijk beloop te bepalen bij 
volwassen CMT1A patiënten gedurende een periode van 5 jaar en deze te vergelijken 
met de veranderingen die optreden tijdens normale veroudering. Vierenveertig van 
de 46 volwassen CMT1A patiënten (17 tot 69 jaar oud), de volwassenen van de groep 
patiënten zoals beschreven in hoofdstuk 2, en alle 26 gezonde volwassenen (25 tot 
65 jaar oud) in de controlegroep, eveneens beschreven in hoofdstuk 2, voltooiden de 
onderzoeksperiode van 5 jaar. Zenuwgeleidingssnelheden waren stabiel in patiënten 
en gezonde volwassenen. De afname van spierkracht en van CMAP amplitudes 
was gelijk voor patiënten en gezonde volwassenen. In tegenstelling tot gezonde 
volwassenen namen de fysieke beperkingen toe bij patiënten. Bij patiënten hingen 
de spierkracht en de fysieke beperkingen na de periode van 5 jaar sterk samen met 
de gemeten waarden bij aanvang van het onderzoek. Geen van de onderzochte 
karakteristieken bij aanvang van het onderzoek, zoals leeftijd, geslacht, CMAP 
amplitude en motorische zenuwgeleiding, voorspelden de mate van achteruitgang 
van spierkracht of fysieke beperkingen. Wij concludeerden dat bij volwassen CMT1A 
patiënten de afname in axonale functie en spierkracht voor een groot deel komt 
door normale veroudering. De langzame toename van fysieke beperkingen bij 
volwassenen zou goed verklaard kunnen worden door verminderde reserves en 
compensatiemechanismen samen met toename van skeletafwijkingen ten gevolge 
van chronische spierzwakte.

Technieken waarmee het aantal motor units wordt geschat, motor unit number 
estimation (MUNE), lijken een nauwkeuriger maat te zijn dan de evaluatie van de 
CMAP amplitude om het aantal axonen te bepalen en om leeftijdsgerelateerde 
veranderingen op te sporen. Dit komt omdat deze techniek ook rekening houdt met 
de invloed van een proces wat reïnnervatie wordt genoemd. Reïnnervatie houdt in 
dat zenuwvezels de functie van andere beschadigde zenuwvezels deels over kunnen 
nemen door hun eindtakjes verbinding te laten maken met spiervezels die eerder 
werden aangestuurd door de beschadigde zenuwvezels. Hoofdstuk 5 beschrijft een 
studie, waarbij 69 volwassen CMT1A patiënten en 55 voor leeftijd gematchte gezonde 
volwassenen (controlegroep) zijn onderzocht. In deze patiënten werd de ‘high density’ 
MUNE techniek, waarbij met een uitgebreid elektrodematje wordt geregistreerd, en 
het afleiden van CMAP amplitudes over de duimmuisspieren vergeleken. De MUNE 
waarden en CMAP amplitudes waren lager bij patiënten dan bij gezonde volwassenen. 
Bij CMT1A patiënten hingen lagere MUNE waarden en CMAP amplitudes samen met 
meer spierzwakte. Bij gezonde volwassenen waren CMAP amplitudes op oudere 
leeftijd lager, maar niet bij patiënten. Bij zowel patiënten als gezonde volwassenen 
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waren MUNE waarden op oudere leeftijd lager. De leeftijdsgerelateerde afname van 
het aantal motor units was niet verschillend tussen CMT1A patiënten en gezonde 
volwassenen. Hoewel beperkt door de onderzoeksopzet, waarbij patiënten en gezonde 
volwassenen slechts op een moment in de tijd zijn beoordeeld, concludeerden wij dat 
ook MUNE waarden aanwijzingen laten zien voor een beperkt verlies van motor units 
bij volwassen patiënten en dat de afname overeen lijkt te komen met wat tijdens 
normale veroudering wordt gevonden.

In hoofdstuk 6 wordt een studie beschreven, waarbij in twee muizenmodellen voor 
CMT1A het ziekteverloop gedurende anderhalf jaar is bestudeerd en het beloop 
is vergeleken met het natuurlijk beloop bij patiënten met CMT1A. Het ging om 
muizen die het menselijke ‘peripheral myelin protein-22’ (PMP22) gen in overmaat tot 
expressie brengen. De C22 muizen hebben 7 kopieën, en de C3-PMP muizen hebben 
3 tot 4 kopieën van het menselijke PMP22 gen, naast hun 2 eigen pmp22 genen. De 
C3-PMP muizen hadden geen ziekteverschijnselen bij 3 weken en ontwikkelden 
lichte stoornissen, terwijl de C22 muizen al bij 3 weken stoornissen vertoonden, 
die toenamen tot ernstige stoornissen van kracht en bewegingsmogelijkheden. 
Volwassen C3-PMP muizen hadden lage, gelijkblijvende geleidingssnelheden, zoals 
bij volwassen CMT1A patiënten; de snelheden waren veel lager bij C22 muizen. Bij 
beide modellen was de aanleg van myeline tijdens de ontwikkeling vertraagd en 
werd een normale myelinisatie niet bereikt, dit staat bekend als dysmyelinisatie. 
De ernst van dysmyelinisatie bij de C3-PMP muizen was duidelijk minder dan bij 
de C22 muizen; het myeline was stabiel bij volwassen muizen in beide modellen. 
Gemyeliniseerde vezels waren al bij 3 weken na geboorte laag in aantal in beide 
modellen. Dit suggereert dat een normaal aantal gemyeliniseerde vezels nooit 
bereikt wordt tijdens de ontwikkeling in beide muismodellen. Op volwassen leeftijd 
was er geen detecteerbaar verlies van gemyeliniseerde vezels bij de C3-PMP en 
controlemuizen, terwijl er wel duidelijk een verlies was bij de C22 muizen. Tekenen 
van demyelinisatie (afbraak van bestaand myeline) en remyelinisatie (herstel van 
myeline) waren beperkt in beide modellen, in ieder geval minder dan gerapporteerd 
bij CMT1A patiënten. Overeenkomend met de situatie bij CMT1A patiënten lijkt er al 
vroeg in het leven een evenwicht te ontstaan tussen myelinisatie en axonale functie, 
terwijl bij de C22 muizen al vroeg in het leven minder axonen aanwezig zijn met een 
duidelijk verlies van axonen bij volwassen muizen. Wij concludeerden dat de C3-
PMP muizen goed kunnen voldoen als model voor de meerderheid van de CMT1A 
patiënten en dat de C22 muizen geschikt kunnen zijn als model voor ernstiger deel 
van het CMT1 spectrum.

Hoofdstuk 7 beschrijft een fase II studie, waarin wordt onderzocht of ascorbinezuur 
(vitamine C) in hoge dosering een substantiële verbetering van de myelinisatie 
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geeft in CMT1A patiënten en of deze behandeling veilig is. De aanleiding was 
een studie in een CMT1A muizenmodel, waarbij ascorbinezuur in hoge dosering 
een substantiële verbetering gaf van de myelinisatie in zenuwbiopten en van 
de bewegingsmogelijkheden van de muizen. Patiënten tussen de 12 en 25 jaar 
kregen gedurende een jaar placebo of ascorbinezuur (een gram tweemaal per 
dag). Het lot bepaalde of de patiënt placebo of ascorbinezuur kreeg (randomisatie) 
en zowel patiënt als beoordelaar waren niet op de hoogte in welke studie-arm de 
patiënt geloot had (dubbel-blind). De primaire (belangrijkste) uitkomstmaat was de 
verandering over de tijd in de motorische zenuwgeleiding van de nervus medianus. 
Secundaire uitkomstmaten waren veranderingen in minimale F respons latentie, 
CMAP amplitude, spierkracht, gevoel, Charcot-Marie-Tooth neuropathie score, en 
beperkingen. Wij hadden berekend dat iedere behandel-arm 6 patiënten diende te 
bevatten om een verschil van 10 m/s tussen beide behandel-armen aan te kunnen 
tonen. Er was geen significant verschil tussen de zes patiënten die behandeld waren 
met placebo (mediane leeftijd 16 jaar, 13 tot 24 jaar oud) en de vijf patiënten die 
behandeld waren met ascorbinezuur (mediane leeftijd 19 jaar, 14 tot 24 jaar oud) 
in verandering van de motorische zenuwgeleiding van de nervus medianus over 
de tijd (gemiddeld verschil van de ascorbinezuur ten opzichte van de placebo 
behandeling 1,3 m/s, betrouwbaarheidsinterval interval -0.3 tot 3.0 m/s, P = 0.11) of 
in verandering van een van de secundaire uitkomstmaten over de tijd. Een patiënt 
in de ascorbinezuurgroep ontwikkelde een huiduitslag, waarna de studiemedicatie 
gestaakt werd. Wij concludeerden dat ascorbinezuur in hoge dosering gedurende 
een jaar geen verbetering van de myelinisatie gaf van de nervus medianus bij relatief 
jonge patiënten met CMT1A.

In hoofdstuk 8 worden de resultaten van de studies bediscussieerd in samenhang 
met de huidige kennis over CMT1A en worden suggesties gegeven voor toekomstige 
studies.




