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Ghid de terapie 
fizică și ocupațională 
pentru CMT



Persoanele care au CMT beneficiază, adesea, 
de fizioterapie și terapie ocupațională. Acest 
ghid poate fi folosit de pacienți și terapeuți 

pentru a înțelege mai bine procesul de evaluare 
și intervenție care poate fi benefic pentru cei cu 
CMT. Este important de reținut că persoanele 
care au CMT sunt cel mai bine recuperate după 
planuri individualizate care sunt stabilite după planuri individualizate care sunt stabilite după 
efectuarea examinării de către un terapeut.

Boala Charchot-Marie-Tooth, 
cea mai comună tulburare 

neuromusculară ereditară, este 
numită astfel după numele 

celor trei oameni de știință care 
au raportat-o pentru prima 
dată. Este, de asemenea, 
cunoscută ca neuropatie cunoscută ca neuropatie 

senzorială și motorie ereditară 
(HMSN) deoarece afectează 
nervii periferici senzoriali și 
motori. Nervii perferici sunt 

nervii care fac conexiunea între 
creier, nervii spinali și restul 
corpului.  Ei trimit informații corpului.  Ei trimit informații 
senzoriale înapoi către creier și 
ajută la controlul mișcării și 

coordonării. 

Boala



CMT este cauzată de o mutație genetică specifică care afectează transmit-
erea semnalelor nervilor periferici în corp, în afara măduvei spinării. Există 
mai multe forme diferite de CMT, fiecare tip corespunde unei gene mutante 
specifice; cele mai comune două forme de CMT pot fi caracterizate după cum 
urmează:

Formele demielinizante care reduc teaca de mielină, afectează transmiterea 
semnalelor de-a lungul nervilor. Teaca de mielină este un înveliș care 
înconjoară nervul. Folosindu-ne de o analogie, ne putem gândi la nervi ca la 
niște fire introduse în măduvă cu care putem încărca mobilul. Învelișul mielinic 
este un înveliș extern cauciucat care îmbracă firele. Când teaca mielinică ce 
înconjoară nervii este deteriorată sau absentă, mesajele transmise sunt, de 
asemenea, întârziate sau nu mai pot ajunge la destinație – în acest caz, la 
mușchi. Neputând ajunge mesajul, mușchii nu pot funcționa normal și adesea, mușchi. Neputând ajunge mesajul, mușchii nu pot funcționa normal și adesea, 
slăbesc și se atrofiază. 
Formele axonale distrug chiar nervii. Pentru a continua analogia dintre telefon 
și măduvă, poate fi similar cu defectarea firelor din interiorul cablului, care 
împiedică încărcarea telefonului. În mod similar, deteriorarea nervilor duc la 
împiedicarea mesajului de a ajunge la mușchi, adesea rezultănd slăbirea 
mușchilor și atrofierea, ca și pierderea senzațiilor.

Semne și simptome
CMT afectează mai întâi nervii cei mai lungi;simptomele tind să înceapă de la 
laba piciorului (glezne) și palme, continuând să urce dasupra genunchilor și 
antebrațelor.

Simptomele includ

SĂ ÎNȚELEGEM
CAUZELE CMT

• Slăbiciune în tălpi, glezne și picioare
• Dificultatea de a ridica talpa piciorului în timpul mersului (talpă căzută)
• Reflexele diminuate pe tendon
• Absența sau pierderea masei muculare din talpi și picioare
• Mers îngreunat
• Arcade plantare înalte care pot face glezna instabilă
•• Degetele picioarelor curbate 
• Calusuri și bășici pe picioare 
• Frecvente împiedicări și căderi
• Reducerea abilității de a fugi
• Reducerea sau pierderea senzației în tălpi și membre inferioare (MI)
• Disconfort sau dureri în tălpi
• Frecvente răsuciri și entorse de gleznă
•• Crampe musculare, în special în talpi și gambe 

• Slăbiciune în degete și mâini
• Dificultăți în mișcările motorii fine, cum fi închiderea nasturilor și a 
fermoarului
• Dificultăți în deschiderea capacelor borcanelor
• Reducerea forței de prindere 
• Absența sau pierderea masei muculare din degete și antebrațe
•• Curbarea degetelor
• Reducerea sau pierderea senzației în mâini și brațe
• Tremor
• Oboseală generalizată
• Durere în articulații și nervi
• Pierderea auzului
• Dificultăți de respirație
•• Apnee în somn
• Scolioză 

teaca de mielina
 deteriorata

NERV SANATOS

NERV DETERIORAT

impuls nervos

teaca de mielina 
sanatoasa

fibra nervoasa 
sanatoasa

În nervii a căror teacă de mielină este afectată sau axonii 
sunt deteriorați, viteza de conducere nervoasă este 

încetinită și impulsurile nervoase nu mai ajung la mușchi, 
rezultând atrofie musculară și  pierderea sensibilității.



CINE SUNT 
FIZIOTERAPEUȚII
Potrivit Asociației Americane a Fizioterapeuților (APTA), 
fizioterapeuții (kinetoterapeuții)  sunt licențiați în științe medicale, 
cu studii postuniversitare, specializați în îngriire medicală, re-
ducerea durerii și recuperarea mobilității.
Potrivit unui studiu realizat în anul 2017 de către CMTA, 90% 
dintr-un eșantion de 900 de respondenți, care au fost 
diagnosticați cu CMT, au raportat provocări legate de mobilitate, 
persoanele care trăiesc cu CMT pot beneficia de un terapeut 
(kineto/fizioterapeut) care să facă parte din echipa lor de îngrijre 
și recuperare medicală. 
În U.S., fizioterapeuții pot absolvi un nivel doctoral de formare / În U.S., fizioterapeuții pot absolvi un nivel doctoral de formare / 
training. Începând cu 2001, mai mulți terapeuți au absolvit, de 
asemenea, un master sau doctorat. Studiile de fizioterapie pot fi 
notate cu BSPT, MSPT, MPT, DPT sau tDPT. 

În continuarea studiilor universitare de licență, 
fizioterapeuții pot fi, de asemenea, certificați de către Co-
legiul Fizioterapeuților din America în Specializările clinice 
și în alte domenii (Ph.D., Sc.D, Ed.D). Subspecializările 
includ NCS, PCS și GCS. Un fizioterapeut cu NCS este 
certificat în terapia neurologică. PCS înseamnă ca un 
terapeut este certificat în pediatrie și GCS înseamnă că 
un terapeut este certificat în geriartrie. un terapeut este certificat în geriartrie. 
Un terapeut obține licența în statul unde practică. Ei pot 
vedea pacienții într-o varietate de medii: pacienți internați, 
ambulatoriu, acasă și în sistem școlar. Aceste calificări și 
grade de studii variază la fiecare țară de apartenență a 
terapeutului.

Un sondat din anul 2017 realizat 
de către CMTA arăta că 90% 
din aproximativ 900 de 

participanți, cu toate formele de 
CMT,

au răspuns că au probleme de au răspuns că au probleme de 
echilibru



Terapia ocupațională poate fi benefică când 
CMT vă afecteaza capacitatea de muncă

CINE SUNT
TERAPEUȚII OCUPAȚIONALI?
Terapeuții ocupaționali (Ots) sunt formați în urma unor studii de 
master și doctorat. Ei au licența în statul unde practică. Pot practica 
în spitale, în serviciile ambulatorii, școli, servicii de nursing/ 
asistență medicală, servicii de îngrijire medicală la domiciliu și în 
cabinetele private.
Potrivit Asociației Americane de Terapie Ocupațională (AOTA), Potrivit Asociației Americane de Terapie Ocupațională (AOTA), 
terapeuții ocupaționali ajută oamenii la îmbunătățirea calității vieții  
prin participarea la activitățile zilnice.
Ocupațiile reprezintă sarcinile zilnice incluse, dar nu limitate de:
• muncă
• joc și timp liber
•• deprinderi de autoservire, incluzând îmbrăcatul, mâncatul, igiena 
și îngrijirea personală
• activități zilnice fundamentale, incluzând curățenia, preparatul 
meselor, managementul banilor, șofatul și folosirea echipamentului 
de comunicare

Care sunt așteptările de la întâlnirea cu
terapeutul ocupațional sau fizioterapeutul?

Pe durata primei vizite, terapeutul va face o evaluare inițială, 
care va cuprinde istoricul dezvoltării simptomelor existente. 
Terapeutul poate solicita rezultatele testelor aplicate de către 
medici. Terapeutul treuie să cunoască informații despre orice 
altă problemă medicală sau intervenție chirurgicală, care ar 
putea influența situația existență. 
Terapeutul va efectua o examinare fizică pentru a observa Terapeutul va efectua o examinare fizică pentru a observa 
gradul de afectare a nervilor asupra sensibilității, forței muscu-
lare și flexibilității. Terapeutul, respectând gradul de mobilitate, 
balans și anduranță al pacientului, va afla starea de funcționare 
a acestuia. Terapeutul se va focusa asupra modului în care 
munca și activitățile zilnice  îi vor fi afectate.
Terapeutul va evalua, de asemenea, dacă starea funcțională 
este afectată de durere și dacă durerea afectează întreg siste-
mul. Diferitele instrumente colectează informații care 
monitorizează condiția fizică în timp. Acestea pot include teste 
de forță, senzoriale și măsurători funcționale, cum ar fi balansul 
și mersul sau sarcini care implică mâinile.



Considerații comune
pentru pacienții cu CMT
Deși planurile individualizate 
sunt importante trebuie luate în 
considerare, din punct de vedere 
terapeutic, și similitudinile 
simptomelor și tratamentelor 
paciențiilor cu CMT.
În următoarele secțiuni vă vom În următoarele secțiuni vă vom 
oferi un rezumat al ariilor 
comune care trebuie luate în 
considerare în îngrijirea per-
soanelor cu CMT.

Terapeuții pot aplica, de asemenea, evaluări pentru a determina impactul 
asupra condiției care influențează calitatea vieții. Aceste teste furnizează 
informații asupra modului în care ești afectat de CMT. Toate informațiile primite 
în urma istoricului și a examinării fizice pot ajuta terapeutul să formuleze un 
plan ce cuprinde nevoile și obiectivele specifice. 
Reevaluarea poate fi făcută periodic, pentru a determina progresul planului de 
recuperare sau pentru a modifica obiectivele, dacă este necesar.
După examinarea istoricului si a stării fizice, terapeutul va avea o discuție cu După examinarea istoricului si a stării fizice, terapeutul va avea o discuție cu 
pacientul și familia prezentă pentru a determina gradul de limitare a activităților 
zilnice. Acest lucru include stabilirea rolului în activitățile desfășurate în familie 
și societate, cât și implicarea în activitățile de recreere și ocupaționale.
Terapeutul va lucra mai apoi cu pacientul pentru a stabili un plan optim de reTerapeutul va lucra mai apoi cu pacientul pentru a stabili un plan optim de re-
cuperare, pentru a-l ghida către obiective. Planul va include, de asemenea, 
frecvența și durata vizitelor la terapeut. Terapeutul va monitoriza programul 
complex stabilit.
Terapeutul va face un program de exerciții individuale pe care pacientul să îl 
urmeze acasă, în completarea celui făcut la cabinet.
Programul va include frecvența, intensitatea și progresivitatea exercițiilor iar 
terapeutul va monitoriza și va modifica programul după necesitate. O mare 
parte din succesul programului o reprezintă colaborarea fizioterapeut-pacient.

FIZIOTERAPIA
Obiectivele fizioterapiei
Un obiectiv general al fizioterapiei este acela de a menține și 
îmbunătăți abilitatea de a participa la activitățile dorite. Acesta este 
atins prin obținerea strategiilor și tehnicilor compensatorii care duc 
la optimizarea participării.
Sfaturile de siguranță și dispozitivele de asistare, incluzând ortezele, 
pot fi recomandate pentru a optimiza funcțiile, a reduce consumul 
de energie și a maximiza participarea la activitățile zilnice.
(Ca măsură de siguranță pentru îmbunătățirea calității vieții, pot fi (Ca măsură de siguranță pentru îmbunătățirea calității vieții, pot fi 
utilizate ortezele și dispozitivele medicale ajutătoare).
Terapeutul poate, de asemenea, să aducă informații atât pacientului 
cât și familiei, despre efectele progresive ale bolii, stilul de viață și 
intervenția terapeutică. 
De asemenea, terapeutul poate să ofere suport cu privire la 
așteptările realiste, legate de progres.
Un punct important de pornire în intervenția terapeutică este Un punct important de pornire în intervenția terapeutică este 
înțelegerea afectării funcțiilor flexibilității și forței.
Fizioterapeutul este bine antrenat să ofere cele mai bune 
recomandări, luând în considerare obiectivele și tabloul clinic indi-
vidual.  Terapeutul poate recomanda un curs de îngrijire bazat pe 
proceduri clinice, urmate de o perioadă de vizite și monitorizare a 
condiției medicale, adăugând îmbunătățiri în programul de terapie.  



Mobilitatea
Este important de menționat faptul că există o gamă largă de diferențe 
între caracteristicile individuale ale persoanelor cu CMT, cât și între per-
soanele cu CMT care sunt înrudite. În afara rezultatelor evaluării specifice 
bolii, fizioterapeutul deține multe instrumente și teste care pot fi folosite 
pentru monitorizarea funcțiilor mobilității.
Evaluarea mobilității va fi o parte din evaluarea inițială a fizioterapiei, care 
va varia pe parcursul vieții. De fiecare dată când intri pe ușă, situația 
prezentă va fi examinată pentru un plan optim de îngrijire medicală.
Fizioterapeutul va cere informații despre cum își îndeplinește activitățile 
zilnice: 
Experimentează oboseala excesivă în activitățile zilnice? În istoric a avut 
căderi? Dacă da, în ce împrejurări au avut loc căderile? 
Menținerea independenței în mobilitate este un domeniu cheie în care Menținerea independenței în mobilitate este un domeniu cheie în care 
intervenția fizioterapeutică poate fi folositoare.
Când este posibil, folosirea testelor standard de mobilitate pot oferi 
informații despre progresul simptomelor, precum și despre eficiența tera-
piei. Terapeutul poate aplica aceleași teste pentru a putea compara rezul-
tatele.
Testele aplicate de terapeut depind de vârsta și starea progresivă a 
simptomelor. 
O înregistrare video poate ajuta terapeutul pentru a vedea diferențele 
dintre mersul prezent și mersul asistat de dispozitive, inclusiv de orteze. 
Terapeutul poate evalua  modul în care mergi, cunoscut și sub denumirea 
de analiza mersului.
Fizioterapeutul evaluează gradul de mobilitate din prezent.  Din nou, obiecFizioterapeutul evaluează gradul de mobilitate din prezent.  Din nou, obiec-
tivul este acela de a menține mișcarea în activitățile zilnice în condiții de 
siguranță cât mai mult timp posibil.
Similar cu evaluarea inițială, pacientul trebuie să comunice  cu terapeutul 
asupra preferințelor și obiectivelor pe care le dorește. Terapeutul își 

Echilibrul

Intervențiile cu privire la proble-
mele de echilibru sunt ghidate de 
rezultatele evaluării, precum și de  
obiectivele personale.
Intervențiile sunt adesea multi-
dimensionale și ar trebui să 
cuprindă sarcini specifice. Antrena-
mentul echilibrului poate fi eficient.
Folosirea ortezelor (oteză de picior, 
de suport de gleznă și orteze de 
picior și gleznă) și dispozitivelor 
ajutătoare (bețe de mers, 
bastoane, cadru) oferă stabilitate.
Este, de asemenea, important să Este, de asemenea, important să 
includă și managementul căderii ca 
parte a intervenției.

Instabilitatea și dezechilibrul sunt adesea menționate de pacineții cu CMT 
și au un impact semnificativ asupra calității vieții. 
Echilibrul fizic implică introducerea informațiilor senzoriale din vizual, vesEchilibrul fizic implică introducerea informațiilor senzoriale din vizual, ves-
tibular (urechea internă și echilibrul) și senzațiile somatice. Informațiile cu 
privire la poziționarea corpului în spațiu sunt date de nervii senzoriali care 
trec prin corp și sunt receptați în creier. Atunci creierul activează mușchii 
potriviți în corectarea și menținerea balansului. Aceste corectări se referă 
la coordonarea echilibrului.
La persoanele cu CMT fiziologia echilibrului este afectată.
Informațiile senzațiilor somatice pot fi limitate din cauza inabilității nervilor 
de a transmite semnale corecte ce pot cauza creierului confuzie cu privire 
la interpretarea poziționării în spațiu. 
Slăbiciunea specifică în mușchi poate afecta abilitatea de a folosi corect 
musculatura în echilibru, rezultând instabilitate. Schimbările legate de 
vârstă, din sistemul vizual și vestibular, la fel și alte probleme medicale, 
pot afecta echilibrul. 
Diferite tipuri de CMT și stadii progresive ale bolii pot prezenta variate Diferite tipuri de CMT și stadii progresive ale bolii pot prezenta variate 
forme de dezechilibru. 
Evaluarea echilibrului este adesea ghidată de simptomele, vârsta și 
abilitățile pacientului. Pentru a înțelege modul în care este afectat echili-
brul, și participarea la activitățile zilnice din interior și din afara casei este, 
de asemenea, importantă.



Exerciții și CMT
Oricine poate beneficia prin participarea regulată la activități care fac inima 
să bată și plămânii să lucreze. Acest tip de exercițiu (antrenament cardio-
vascular, denumit și cardio), a arătat beneficii enorme asupra sănătății noas-
tre, stării de bine și abilității de a face ceea ce dorim să facem. 
Totodată, poate ține alte boli la distanță, cum ar fi bolile de inimă, diabet, 
presiunea crescută a sângelui și obezitatea. Studiile despre exercițiile car-
diovasculare la oamenii cu CMT au arătat că fitness-ul prin exerciții regulate 
cum ar fi antrenamentul pe bicicletă, poate îmunătății fără probleme starea 
pacientului. Aceleași rezultate pot fi obținute prin mers, înot și canotaj, atâta 
timp cât inima și plămânii lucrează mai intens decât în mod normal.
Consultă un medic înainte de a începe un plan de exerciții care sunt sigure 
și sunt relevante pentru CMT-ul tău. 
Exercițiile pentru creșterea forței musculare ajută la îmbunătățirea 
flexibilității, echilibrului și rezistenței. Există dovezi cum că exercițiile de 
creștere a forței musculare pot ajuta la menținerea nivelului de zahăr din 
sânge și densitatea oaselor cu cât îmbătrânim.
Au existat numeroase studii în care greutățile s-au folosit pentru întărirea Au existat numeroase studii în care greutățile s-au folosit pentru întărirea 
mușchilor în partea superioară a picioarelor (MI) și brațelor – mușchii cel 
mai puțin afectați – la persoanele cu CMT. Aceste studii au arătat că acest 
tip de exerciții este sigur și creste forța musculară.  Mușchii mici la mâini și 
talpă sunt mai afectați la pacienții cu CMT. La copii, un studiu din Australia a 
descoperit că mușchii tălpii și gleznei pot fi crescuți cu ajutorul greutăților. La 
adulți, acești mușchi au tendința de a fi mai slabi și s-ar putea să nu fie ca-
pabili de a ridica greutăți. pabili de a ridica greutăți. 

Niciun studiu nu a căutat o modalitate de a crește acești mușchi mai slabi 
la adulții cu CMT, așa încât nu este clar dacă folosirea greutăților este 
sigură sau oferă efecte pozitive.
În general, ar trebui să încercăm să stăm jos cât mai puțin și să întrerupem 
lungile perioade sedentare cu zile de mișcare. Oamenii cu CMT sunt mult 
mai puțin activi deoarece este mai greu să mergi sau să participi la exerciții 
având o dizabilitate.
Sedentarismul este cauza creșterii obezității la pacienții cu CMT. Strategii Sedentarismul este cauza creșterii obezității la pacienții cu CMT. Strategii 
ajutătoare ar fi setarea unor alarme, care să ne amintească să ne mișcăm 
în timpul zilei și să alegem activități distractive care includ mișcarea.
Oamenii care fac pentru prima dată exerciții nu știu de multe ori cât de mult Oamenii care fac pentru prima dată exerciții nu știu de multe ori cât de mult 
să lucreze (nu știu să dozeze). O modalitate bună este să te monitorizezi și 
să conștientizezi cât de mult te extenuezi când exersezi. Folosind o scală 
de la 0-10, îți poți imagina că începi de la 0 când te odihnești. Dacă exerse-
zi atât de mult încât simți că leșini, atunci ar fi o extenuare de 10 din 10. 
Pentru a obține beneficii din exersare fără a exagera, poți exersa pe o 
scală de 5 sau 6 din 10. Oamenii care sunt mai sportivi și obișnuiți cu 
exercițiile ar putea să exerseze pentru a ajunge pe o scală de la 8 sau 9 din exercițiile ar putea să exerseze pentru a ajunge pe o scală de la 8 sau 9 din 
10. 
Medicul tău sau un specialist te poate ajuta, asigurându-se că aplici ce este 
mai bine pentru tine.



Informații suplimentare:
www.cmtausa.org/resistance-exercise-children
Video-uri cu programe de exerciții pe Lancet TV:
www.cmtausa.org/exercise-training-program
Știri în media despre studii clinice: 
www.cmtausa.org/effective-treatment-children

STRATEGII ȘI DISCUȚII CU FIZIOTERAPEUTUL
Mai jos există un număr de exerciții, program de antrenament 
discutat pentru a fi implementat în practica clinică. Manșeta, 
de exemplu,  folosită în studiu, a fost construită intenționat pe 
baza unor greutăți ale gleznei repliabile, disponibile în mod 
obișnuit, atașate de picior, mai degrabă decât de gleznă, cu o 
curea de călcâi pentru a preveni alunecarea.

Slăbiciunea piciorului și a gleznei
Exercițile sunt indiscutabil benefice și terapeu-
tice pentru tulburările neuromusculare, cum ar fi 
CMT. Există un risc de vătămare din cauza 
suprasolicitării și a slăbirii forței musculare.
Slăbirea progresivă a dorsiflexiei piciorului, 
numită picior căzut, din cauza degenerescenței 
axonului, este o problemă debilitantă la pacienții 
cu CMT, ce poate cauza dificultăți la mers, 
deformări dureroase și reducerea calității vieții. 
Până în prezent, testele de exerciții pentru CMT 
au fost limitate la adulți, mușchii proximali, cu  
rezultate pe termen scurt.rezultate pe termen scurt.

                   www.cmtusa.org/exercise-abstract 

În Australia, o echipă de specialiști profesioniști, condusa de profe-
sorul Joshua Burns Phl, a efectuat recent un studiu controlat, care 
demonstrează că șase luni de exerciții progresive cu rezistență în 
dorsiflexia gleznelor, poate fi sigur și eficient în întârzierea pierderii 
de forță la copiii și adolescenții cu CMT.
S-a ajuns la concluzia că în cele șase luni de target, exercițiul pro-
gresiv cu rezistență moderată a dorsiflexiei piciorului menținută pe 
termen lung, fără efect dăunător asupra dimensiunii sau a formei 
musculare și fără a produce alte semne de diminuare a forței muscu-
lare în exces. 
Acest studiu oferă dovezi că exercițiul progresiv cu rezistență este 
sigur și eficient, și, bazat pe studiile făcute pe adulți cu grupe de 
mușchi similare, sugerează că rezistența progresivă a exercițiilor 
este, de asemenea, sigură și eficientă pentru alte grupe de mușchi, 
sub supraveghere și îndrumare.



Terapia ocupațională

Obiective ale terapiei ocupaționale:
O evaluare inițială îți va oferi un program de TO , în raport cu dificultățile întâmpinate în activitățile zilnice 
(conform scalei ADL).
Intervențiile și educația pentru maximizarea independenței și a angajamentului în activitățile semnificaIntervențiile și educația pentru maximizarea independenței și a angajamentului în activitățile semnifica-
tive pot fi conturate în funcție de nevoile individuale. Planul de îngrijire va cuprinde exerciții și activități, 
device-uri (instrumente) de adaptare și asistare, modificarea mediului, împărțirea obiectivelor și 
educarea/ghidarea creată pentru a atinge aceste obiective.
Planul tău de îngrijire (și recuperare) poate include programe pentru stretching și exerciții, recomandări 
pentru echipamentul de adaptare și potențiale modificări ale spațiului din casă, soluții ergonomice, extin-
derea extremității superioare, tehnici de diminuare a tremorului, modalități analgezice pentru durere și 
tehnici de conservare a energiei. 
TO folosește ambele metode de remediu – procesul de refacere sau mentinere a funcțiilor - și metodele 
compensatorii – strategii sau echipamente care compensează un deficit – de intervenție.

Funcțiile mâinii:
CMT poate rezulta prin afectarea senzorio-motorie – implicând ambele funcții senzoriale și  motorii – 
prezentă în extremitățile superioare,  încă din primii zece ani de viață. Tipic, distribuția afectărilor 
urmărește zona distală (mâinile), urmând patternul proximal (umerii), unde mâinile sunt cele mai afectate 
iar mușchii umerilor relativ afectați, chiar dacă,  cele mai multe cazuri sau unele cazuri pe parcursul vieții, 
prezintă, de asemenea, o slăbiciune în mușchii umerilor.
Afectarea senzorială în CMT poate fi dată de arsuri, dureri și furnicături, amorțeală și pierderea Afectarea senzorială în CMT poate fi dată de arsuri, dureri și furnicături, amorțeală și pierderea 
sensibilității, ca abilitate de a detecta mărimea, forma, textura, temperatura în mâini. În plus, diminuarea 
proprioceptivă care este abilitatea de a percepe poziția mâinilor/ degetelor în spațiu, odată cu mișcarea 
și viteza, pot afecta folosirea mâinilor în timpul sarcinilor de lucru.
Afectarea motorie în CMT poate limita mișcările active ale mâinii, pumn și degete, poate cauza 
oboseală, rezultată din descreșterea forței musculare și poate duce la pierderea progresivă a mușchilor 
sau la pierderea masei musculare și la contractura/ deformarea mâinii.
Mușchiul intrinsec al mâinii, numit și mușchiul fin al mâinii,  care ajută la coordonarea mișcările fine ale Mușchiul intrinsec al mâinii, numit și mușchiul fin al mâinii,  care ajută la coordonarea mișcările fine ale 
degetelor, tinde să fie cel mai mult afectat.  Acesta poate rezulta o dexteritate scăzută și inabilitatea de a 
îndeplini sarcinile de manipulare.   
Slăbirea mușchiului extrinsec al mâinii, care include mușchiul mai mare al antebrațului responsabil cu 
deschiderea și închiderea degetelor și mișcării articulației, poate limita puterea de prindere și mișcarea 
articulației. Crampele musculare din mâini/ antebrațe , intoleranța la frig rezultată din rigiditatea degetelor 
și tremorul mâinilor , pot, de asemenea, fi prezente la persoanele cu CMT și contribuie la limitările ADL.
Evaluarea initiala vă va oferi terapiei voastre ocupationale detalii despre provocarile voastre, specifice Evaluarea initiala vă va oferi terapiei voastre ocupationale detalii despre provocarile voastre, specifice 
activitatii de zi cu zi. Interventiile si educatia pentru a maximiza independenta si angajamentul vostru in 
activitati importante pot fi adaptate pentru a va indeplinii nevoile individuale. 
Planul va pune accentul pe exercitii si activitati, adaptari si echipament de asistare, modificari ale mediuPlanul va pune accentul pe exercitii si activitati, adaptari si echipament de asistare, modificari ale mediu-
lui, luand rand pe rand optiunile si ajutorul/educatia creeata pentru a atinge aceste scopuri. Planul tau 
poate sa includa timp pentru stretching si exercitii, recomandari pentru echipament adaptabil si poten-
tiale schimbari ale casei, solutii ergonomice, securizarea extremitatii superioare , tehnici de reducere a 
tremorului, modalitati de reducere a durerii si tehnici de conservare a energiei. Terapia ocupationala fo-
loseste atat modalitati de remediere – procesul de restaurare sau mentinere a functiilor – cat si metode 
compensatorii- strategii sau echipament care compenseaza pentru un deficit de interventie .

Strategii de discutat cu terapeutul tău ocupațional

Strategii de discutat cu terapeutul tău ocupațional
Intinderea: Mentinerea integritatii nodurilor de oase 
este cruciala pentru prevenirea constractarii 
nodurilor si scurtarea pielii moi. Intinderea 
zilnica poate ajuta cu durerile intepatoare ale 
mainii, In acelasi timp reduce durerea si de-
formarea nodurilor. Tine minte, o intindere nu 
trebuie sa fie dureroasa.
Incheietura: Raza de extensie/flexie a intin-
derilor previne intepenirea si ingustarea.
Degetele: Intinderea poate ajuta la preve-
nirea simtemelor de flexiune ale PIP si inte-
penirea degetului mare din cauza dezechili-
brului muschiilor.

Abilitatea de a interpreta stimulii senzoriali periferici, de a realiza raspunsuri motorii apropiate si de a re-
aliza continuu acest ciclu de adaptare senzorimotorie in timpul unor sarcini, este esențială pentru com-
pletarea acestora eficient si efectiv. 
Din cauza inabilitatilor sensomotorii mentionate mai sus, completarea sarcinilor de la ADL pot fi destul 
de grele. Sarcinile care necesita foloAbilitatea de a interpreta stimulii senzoriali periferici, de a realiza 
raspunsuri motorii apropiate si de a realiza continuu acest ciclu de adaptare senzorimotorie in timpul 
unor sarcini, este esențială pentru completarea acestora eficient si efectiv. 
Din cauza inabilitatilor sensomotorii mentionate mai sus, completarea sarcinilor de la ADL pot fi destul 
de grele. Sarcinile care necesita folorirea ambelor maini cum ar fi punerea de nasturi la haine, inchi-
derea fermuarelor, manevrarea bijuteriilor si legarea sireturior la incaltaminte pot fi cele mai dificile. 
Aceste sarcini necesita o mana nemiscata , abilitatea de a interpreta stimuli senzoriali importanti si de a 
folosi degetele pentru repozitionare, manipulare si dat drumul cu acuratete a obiectelor de mici dimen-
siuni cu mana dominanta , in timp ce mana nedominanta are rolul de a stabiliza forta sau asistenta func-
tionala. 
Alte sarcini cum ar fi defiletarea capacelor de la borcane, desfacerea capacului de la containere si ruptul 
pachetului de mancare pot fi dificile din cauza slabiciunii muschiilor. Mobilitatea redusa a degetului mare 
poate limita abilitatea de a folosi priza dintre acesta si cel aratator, stabilizarea obiectelor asupra de-
getelor pentru priză cum ar fi sa tina o sticla cu apa si sa realizeze sarcini de manipulare. 
In concluzie, ridicarea obiectelor mici cum ar fi banuti , mancare, instrumente de scris  de pe o masa, 
poate fi foarte greu de efectuat. 
Mobilitatea redusa a degetului mare poate afecta si folosinta acestuia pentru a scrie mesaje, scris, stabi-
lizarea mouse-ului de la calculator si operatiunile din joystick pentru jocuri.
rirea ambelor maini cum ar fi punerea de nasturi la haine, inchiderea fermuarelor, manevrarea bijuteriilor 
si legarea sireturior la incaltaminte pot fi cele mai dificile. 
Aceste sarcini necesita o mana nemiscata , abilitatea de a interpreta stimuli senzoriali importanti si de a 
folosi degetele pentru repozitionare, manipulare si dat drumul cu acuratete a obiectelor de mici dimen-
siuni cu mana dominanta , in timp ce mana nedominanta are rolul de a stabiliza forta sau asistenta func-
tionala. 
Alte sarcini cum ar fi defiletarea capacelor de la borcane, desfacerea capacului de la containere si ruptul 
pachetului de mancare pot fi dificile din cauza slabiciunii muschiilor. Mobilitatea redusa a degetului mare 
poate limita abilitatea de a folosi priza dintre acesta si cel aratator, stabilizarea obiectelor asupra de-
getelor pentru priză cum ar fi sa tina o sticla cu apa si sa realizeze sarcini de manipulare. 
In concluzie, ridicarea obiectelor mici cum ar fi banuti , mancare, instrumente de scris  de pe o masa, 
poate fi foarte greu de efectuat. 
Mobilitatea redusa a degetului mare poate afecta si folosinta acestuia pentru a scrie mesaje, scris, stabi-
lizarea mouse-ului de la calculator si operatiunile din joystick pentru jocuri.



Strategii de discutat cu terapeutul tău ocupațional

Întinderea: Mentinerea integritatii nodurilor de oase este cruciala pentru pre-
venirea constractarii nodurilor si scurtarea pielii moi. Intinderea zilnica poate 
ajuta cu durerile intepatoare ale mainii, In acelasi timp reduce durerea si de-
formarea nodurilor. Tine minte, o intindere nu trebuie sa fie dureroasa.
Incheietura: Raza de extensie/flexie a intinderilor previne intepenirea si in-
gustarea.
Degetele: Intinderea poate ajuta la prevenirea simtemelor de flexiune ale 
PIP si intepenirea degetului mare din cauza dezechilibrului muschiilor.

Întărirea: Antrenamentul de rezistenta 
pentru muschii mainii sau ai incheieturii 
poate ajuta la prevenirea atrofierii 
muschiilor, in acelasi timp la menti-
nerea fortei pentru cei cu CMT. Poate 
imbunatati forta pentru cei cu slabiciuni 
usoare sau moderate. Este esential sa 
intelegem diferenta intre muschii intrinintelegem diferenta intre muschii intrin-
seci si extrinseci si sa ne concentram 
pe intarirea lor.

Muschii intrinseci ai mainii: activitatile cu miscare rezistiva utilizand diverse 
modalitati de ciupire (laterala, palmara), apropiere si departare (despartire si 
adus laolalta) a degetelor si un model intrinsic de strangere (nodurile MP se 
flexeaza in timp ce nodurile IP sunt complet extinse) pot intari mainile.
Muschii extrinseci Muschii extrinseci ai mainii: activitatile cu miscare rezistiva care folosesc 
stransoare bruta(intocmirea unui pumn), flexarea inchieturii si 
extensia(inclinarea in sus si in jos) si pronatia/ supinatia (palma in sus/jos) 
poate ajuta la intarirea mainilor.

Funcțiile mâinii

Activitatile si exercitiile care folosesc mana in a practica coordonarea si 
manipularea pot ajuta la cresterea eficientei si mutarea la performanta 
ADL.
Activitatile cum ar fi limbajul semnelor, cantatul la pian, flaut si alte instru-
mente muzicale, ajuta la coordonarea si miscarea izolata a degetelor. Jo-
curile ca Jenga , construit cu blocuri si sarcini de gatit (masurat/varsat), 
sunt toate activitati bune pentru a lucra la coordonare si miscare
Insirarea margelelor, dantelarea, bagarea atei prin urechea acului ajuta la 
skiluri motorii fine. Folosind mingile medicale chinezesti sau mingile de 
golf, rotiti-le in mana in sensul acelor de ceasornic sau invers pentru a 
lucra in miscarile de rotatie ale degetului mare si coordonarea miscarilor 
degetelor apropiate. Prin plasarea unor banuti mici sau zaruri in palma si 
aducerea acestora  in varful degetelor unul cate unul, plasarea lor pe o 
masa sau intr-o pusculita, ajuta la dezvoltarea skilurilor manipulative in 
mana.mana.
Copcile: OT-ul tau va determina daca o copca este necesara pentru a mari 
functionarea mainii si anganjamentul in ADL sau pentru a oferi o intindere 
pentru a preveni/corecta o deformare a mainii. Sub, se pot observa, copci 
folositoare pentru cei cu CMT.

Instrumente precum Theraputty, 
ace de haine, agrafe, foarfece, 
benzi de cauciuc,  
folie cu bule, sticle de strângere, folie cu bule, sticle de strângere, 
clește/pensete, burete și sticle de 
stropit pot fi folosite pentru a oferi 
rezistență modelelor de mișcare 
menționate anterior. 

Instrumentele precum dispozitivele 
Digi flex, Cando deget plasă și 
Theraband bare flexibile de diferite 
grade de rezistență ajută la 
întărirea mușchilor antebrațului. 



Degetele. Capota dorsală sau pronația din figura 8 poate limita hiperextensia 
metacarpofalangeală (MCP), încleștarea (ghemuirea) degetelor (cifrelor). Dispozitivul de 
argint (Silver Ring Splints) și poziționarea în gât de lebădă poate preveni hipermobilitatea 
interfalangeală (DIP) a degetelor și articulațiilor, a articulațiilor interfalangeale proximale 
(PIP) și a articulației interfalangeală a degetului mare (IP), exersând dexteritatea / mișcările 
motricității fine.

Degetul mareDegetul mare. Brățara pentru împinsul degetului mare și a arătătorului (The Push Meta-
grip), folosită de adulți cu preponderență, crește abilitatatea articulațiilor carpometacarpiale 
(CMC), apoi eminența tenară, care este un grup de mușchi aflat la baza degetului mare. 
Dispozitivul  McKale care înconjoară degetul mare (un instrument asistiv), care ajută la su-
portul articulațiilor CMC și MCP, este folosit la copii și adulți. Dispozitivul de argint oferă 
suport lateral și previne hiperextensia articulației MCP de la degetul mare. Acestea sunt 
create atât pentru adulții tineri cât și pentru vârstnici.
Suportul de plastic termorezistent (atelă), care ține articulațiile depărtate, este o alternativă 
la toate cele trei metode care pot fi folosite pentru întreaga populație de pacienți.
Suporturile 3pp Design Line Thumb Splints și 3pp ThumSling protejează articulațiile MCP 
și CMC ale degetului mare. Atela de opoziție Benick pentru degetul mare, făcută din neo-
pren, este folosită pentru copii și adulți. Dispozitivul Benick pentru mână și degetul mare, 
făcută din neopren, este folosită pentru copii și adulți.

Mâna. O atelă suplimentară pentru 
mușchiul intrinsec al mâinii sau o atelă 
de fixare a mâinii pentru noapte, asigură 
un stretching prelungit, pentru a reduce 
rigiditatea și pentru a obține o poziție 
sigură a articulației.

Încheietura. Atela dorsală pentru pumn și articulație  menține o poziție neutră a 
articulației, ajutând la folosirea forței.

Echipamentul adaptativ:
Atunci când opțiunile de tratament nu mai sunt indicate sau eficiente, modificarea sar-
cinilor de lucru sau a instrumentelor poate îmbunătății gradul de  independență în 
actitități. Un OT (terapeut ocupațional) poate recomanda și implementa un echipament 
adaptator pentru ADLs inclus în:
• funcționarea vehiculului
• sarcini legate de muncă
• cumpărăturile de la piață
• timp liber/ sport/ hobby-uri
• scrisul și cititul

GESTIONAREA 
STĂRII DE
OBOSEALĂ

Oboseala este un simptom comun la pacienții cu CMT, însă termenul de 
fatigabilitate este folosit pentru a descrie diferite experiențe. Există un timp 
de oboseală raportată la a fi activ în timp ce mușchii au obosit și sarcina 
de lucru este percepută ca dificil de executat. Și există un alt tip de 
oboseală generală, care reprezintă o oboseală copleșitoare, care nu este 
întotdeauna raportată la ceea ce faci. Este des întâlnită la oamenii cu CMT 
care au tulburări legate de somn, cum ar fi apneea obstructivă din timpul 
somnului sau sindromul picioarelor neliniștite. Calitatea slabă a somnului somnului sau sindromul picioarelor neliniștite. Calitatea slabă a somnului 
te poate face somnolent și predispus la oboseală în timpul zilei.
Oboseala legată de activitate este adesea rezolvată după odihnă sau 
somnul de noapte. Acest tip de oboseală afectează exercițiile generale sau 
exercițiile de creștere a forței musculare. Suprasolicitarea în timpul 
exercițiilor și lipsa activităților duc la mai multă oboseală. Unii oameni 
susțin că au în timpul nopții un somn odihnitor, însă se trezesc dimineața 
obosiți. 
Managementul programelor pentru oboseală sunt derulate / aplicate de Managementul programelor pentru oboseală sunt derulate / aplicate de 
către terapeutul ocupațional și pot fi adesea de folos în astfel de tipuri de 
oboseală. Obiectivul este explorarea triggerilor, a strategiilor și tehnicilor 
de păstrare a energiei pentru gestionarea simptomelor. 
Exercițiile ușoare, graduale, pot, de asemenea, să ajute. Există studii în 
acest sens care au demonstrat că oamenii se simt mai odihniți după efec-
tuarea exercițiilor.
Apneea obstructivă poate fi caracterizată prin sforăitul excesiv, dureri de 
cap și somnolență în timpul zilei. Dacă crezi că acestea contribuie la 
starea ta de oboseală, discută cu neurologul tău, pentru că există trata-
mente care te-ar putea ajuta. Acestea sunt benefice și pentru picioarele 
agitate.   



Studiile efectuate pe oamenii care experimentează 
durerea cauzată de CMT sugerează existența  mai 
multor tipuri de dureri.  Un astfel de tip îl reprezintă 
durerea musculoscheletică,  însemnând că sursa 
durerii sunt încheieturile sau  țesuturile fine.
Aceasta poate fi cauzată de ranirea repetată, Aceasta poate fi cauzată de ranirea repetată, 
precum entorsele de gleznă, deformările articulațiilor 
și artrita. Această durere este deseori descrisă ca o 
înțepătură sau o durere intensă. Acest tip de durere 
este foarte comună și reprezintă un simptom se-
cundar al CMT deoarece nu este în mod direct 
cauzată de neuropatie.
Celălalt tip de durere este mai puțin întâlnită și tinde 
să afecteze mai mult oamenii cu tipul 2 de CMT, 
deoarece cele mai mici fibre ale nervilor sunt afec-
tate. Aceasta este numită durere neuropatică deo-
arece este cauzată de afectarea fibrelor nervilor 
care cauzează radieri  și arsuri .
Distincția între cele două tipuri de durere poate fi di-
ficil de realizat, însă durerea musculoscheletică are 
tendința de a se raporta la mișcarea și la greutatea 
care trece prin articulații. 
Durerea neuropatică este aleatoare și nu se 
raportează la mișcare. Majoritatea oamenilor simt 
durerea neuropatica mai intensă noaptea.
Durerea musculoscheletică poate fi diminuată prin 
utilizarea abordărilor fizice și prin re-alinierea și 
re-cântărirea îmbinărilor (articulațiilor). Acest lucru 
poate fi obținut prin exerciții de stretching, atele sau 
bretele (pentru a re-alinia sau a proteja o articulație) 
sau prin intervenții chirurgicale dacă sunt reparate 
deformările.
Consultând un fizioterapeut pentru a învăța exerciții Consultând un fizioterapeut pentru a învăța exerciții 
sau a găsi soluții alternative, poate fi un beneficiu. 
Durerea neuropatică poate răspunde bine la 
medicație. Neurologul tău te poate sfătui în această 
privință.

Concluzie:
Din fericire, informația te va ajuta să te Din fericire, informația te va ajuta să te 
pregătești pentru consultația cu un fizi-
oterapeut sau cu un terapeut ocupațional. 
Amintește-ți că CMT este o condiție 
medicală pe care un terapeut nu o 
întâlnește în rutina sa profesională foarte 
des.
Un terapeut cu care lucrezi va aprecia cât 
de mult te ajută informația împărtășită și 
în ce mod te afectează condiția medicală. 
Este important să ceri informații care te 
pot ajuta.
 

DUREREA ÎN CMT RESURSE
Află mai multe
Webinare CMTA : www.cmtausa.org/webinars
Cercetare STAR : www.cmtausa.org/research
Medicamente neurotoxice: www.cmtausa.org/medicationlist
Conectează-te cu noi
Pagină Facebook  www.cmtausa.org/fbfan
Twitter: Twitter: www.twitter.com/cmtastar
YouTube: www.youtube.com/user/CMTAssociation
LinkedIn: www.cmtausa.org/linkedin
CMTA eNews: www.cmtausa.org/enews
Pagină Raport CMTA : www.cmtausa.org/cmtareport
Alătură-te sau înființează o filială CMTA: 
www.cmtausa.org/branch
Pinterest: Pinterest: www.pinterest.com/CMTAssociation
Grup de sprijin emoțional: www.cmtausa.org/esg
Conectează-te cu ceilalți
Grup de discuții Facebook : 
www.facebook.com/CMTAssociation
CMTAthletes: www.facebook.com/groups/cmtathletes
Instagram: www.instagram.com/cmtausa
PărințiPărinți
Grup părinți CMTA : 
www.facebook.com/groups/CMTAParents
Învățând copiii despre CMT: www.cmtausa.org/teachingkids
Vorbești spaniolă?
Resurse: www.cmtausa.org/espanol
Grup de ajutor Facebook: Grup de ajutor Facebook: 
www.facebook.com/groups/CMTAespanol
Chestii coll
Ghid ortopedic: www.cmtausa.org/orthoticguide
Registru de pacienți CMT: www.rdcrn.org/INC/registry
Experți CMT 
Centre de excelență CMT: www.cmtausa.org/coe
Implică-teImplică-te
Găsește-ți filiala: www.cmtausa.org/branch
Strânge fonduri pentru tratament: 
www.cmtausa.org/fundraise
Găzduiește un eveniment: www.cmtausa.org/host-event
Evenimente viitoare: www.cmtausa.org/event-map
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C/NDT;
Tim Estilow, OT/L; Matthew Civitello, MPT; Allison Fell, OTR/L; Sandy 
Swanson, PT;
Amy Warfield, PT, DPT; Allan Glanzman, PT, DPT, PCS; Julie Wells, MS, 
OTR/L;
Elizabeth Howell, MS, PT; Gita Ramdharry, PhD
Primul rând, De la stânga la dreaptaPrimul rând, De la stânga la dreapta
Jeana Sweeney, Director de dezvoltare, CMTA; Mary Lohse Shepherd, PT;
Katey Burke PT, DPT, NCS; Katy Eichinger, PT, PhD, DPT, NCS; Anne 

Mulțumiri
Mulțumiri speciale acestor terapeuți fizici și ocupaționali care au lucrat neo-
bosit pentru a dezvolta și scrie acest ghid. CMTA le este recunoscătoare 
pentru contribuția lor la comunitatea CMT.
Katy Eichinger, PT, PhD, NCS; Amy Warfield, PT, DPT; Tim Estilow, 
OTR/L;
Joshua Burns, PhD; Gita Ramdharry, PhD; Betsy Howell, PT, MS;
Katherine Burke, PT, DPT, NCS; Allison Fell, OTR/L; Rachel Pins, 
MOT,OTR/L;
și Allan Glanzman, PT, DPT, PCS.

Fondată în 1983, CMTA este sursa principală de 
informație despre CMT, pentru circa 30.000 de pacienți, 

familii și medici.

CMTA oferă o varietate educațională de materiale și 
conferințe, coordonează mai mult de 70 de filiale din toată 
SUA, oferă recomandări medicilor și lucrează îndeaproape 

cu comunitățile clinice și de cercetare. 

CMTA este, de asemenea, cel mai important sponsor fiCMTA este, de asemenea, cel mai important sponsor fi-
nanciar al cercetării în cadrul

comunității CMT și este singura organizație de pacienți cu 
CMT de advocacy din SUA, aliniată strategic cu  Institutele 
Naționale de Sănătate, Bolile Rare și Rețeua de cercetare 

clinică (RDCRN).

Viziunea noastră despre o lume fără CMT prinde contur! 
Cercetătorii finanțați de CMTA au identicat medicamente 

candidate promițătoare pentru CMT1A. 
Unul dintre ele nu numai că a oprit

evoluția bolii, dar a determinat și îmbunătățirea unora 
dintre simptome. Promisiunea atenuării simptomelor și 
posibilitatea inversării simptomelor este reală.

Vă invităm să faceți parte din familia CMTA și să văVă invităm să faceți parte din familia CMTA și să vă
alăturați viziunii noastră într- o lume fără CMT.

www.cmtausa.org




