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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν ηνπ πεξηνδηθνύ ππξεηνύ κε αθζώδε ζηνκαηίηηδα, θαξπγγίηηδα θαη ηξαρειηθή 

ιεκθαδελίηηδα (PFAPA), είλαη κηα παηδηαηξηθή λόζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ππνηξνπηάδνληα 

εκπύξεηα επεηζόδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε αθζώδε ζηνκαηίηηδα, θαξπγγίηηδα θαη ηξαρειηθή 

ιεκθαδελίηηδα.O επηπνιαζκόο ηνπ PFAPA είλαη άγλσζηνο, έρνπλ αλαθεξζεί πάλσ από 500 

πεξηπηώζεηο θαη νη αζζελείο είλαη θπξίσο άλδξεο (> 60%).Τν PFAPA εκθαλίδεηαη ζπλήζσο θαηά 

ηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία (<5 εηώλ) κε ππνηξνπηάδνληα επεηζόδηα ππξεηνύ (> 39 ° C), πνπ 

δηαξθνύλ 3-7 εκέξεο, θαηά ηα νπνία ηα παηδηά θαίλνληαη πνιύ άξξσζηα. Η αθζώδεο ζηνκαηίηηδα 

ραξαθηεξίδεηαη από ζρεηηθά αλώδπλεο κηθξέο, ζηξνγγπιέο θαη ξερέο αιινηώζεηο ζηε γιώζζα θαη 

ζηνλ ζηνκαηηθό βιελλνγόλν (70% ησλ πεξηπηώζεσλ) πνπ απνθαζίζηαληαη πιήξσο ζε 10-14 

εκέξεο. Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο παξνπζηάδνπλ ακπγδαιίηηδα, ελίνηε κε ιεπθόρξσν επίρξηζκα 

(κηκείηαη ζηξεπηoθνθθηθή ινίκσμε) θαη κηα γεληθεπκέλε θαξπγγίηηδα (75% ησλ πεξηπηώζεσλ) κε 

δηάρπηε ππεξαηκία νιόθιεξεο ηεο ππεξώαο. Γηόγθσζε ησλ άλσ ηξαρειηθώλ ιεκθαδέλσλ 

εκθαλίδεηαη ζην> 75% ησλ πεξηπηώζεσλ. Έρεη επίζεο αλαθεξζεί θνηιηαθό άιγνο ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο (65%) θαη γεληθά ζπζρεηίδεηαη κε κεζεληέξηα ιεκθαδελίηηδα. Άιιεο εθδειώζεηο πνπ 

έρνπλ αλαθεξζεί είλαη  ξίγε, θεθαιαιγία, έκεηνη, δηάξξνηα, επαηνζπιελνκεγαιία θαη πόλνο  ζηηο 

αξζξώζεηο. Τα επεηζόδηα επαλαιακβάλνληαη θάζε 3-5 εβδνκάδεο, ζπρλά ζε έλα πξνβιέςηκν 

ηξόπν κε αζζελείο πεξηγξάθνπλ κηα ήπηα αδηαζεζία ηελ εκέξα πξηλ από ηελ εκθάληζε. Οη 

αζζελείο είλαη ζε θαιή πγεία κεηαμύ ησλ επεηζνδίσλ θαη γεληθά αλαπηύζζνληαη θαλνληθά, αιιά 

ζπρλά αλαθέξεηαη άιγνο ζηα πόδηα θαη ρξόληα θόπσζε. Τν PFAPA είλαη κηα ηδηνπαζήο 

θιεγκνλώδεο θαηάζηαζε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ παξαηεξνύληαη απμεκέλα επίπεδα 

IL-2, TNF -άιθα, κεησκέλα επίπεδα IL-10 θαη κία ζεκαληηθή ππεξ- έθθξαζε ησλ γνληδίσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ IL-1 (IL-1B, IL-1RN, CASP1, IL18RAP), θαη ησλ γνληδίσλ πνπ επάγνληαη από 

ην IFN (AIM2, IP  -10 / CXCL10)  

Η δηάγλσζε ηνπ PFAPA ηίζεηαη εμαπνθιεηζκνύ κε βάζε ηηο θιηληθέο εθδειώζεηο. Η 

πεξηνδηθόηεηα  ησλ νμέσλ επεηζνδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγνύ θάζεο ηεο λόζνπ είλαη έλα 

ζεκαληηθό ζηνηρείν. Σεκεηώλεηαη ιεπθνθπηηάξσζε θαη παξαηεξνύληαη απμεκέλα επίπεδα CRP  

ζε δείγκαηα αίκαηνο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νμέσλ επεηζνδίσλ. Οη θαιιηέξγεηεο 

ηνπ θάξπγγα είλαη αξλεηηθέο γηα ινίκσμε θαη νη αζζελείο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα αληηππξεηηθά 

θαη ζηελ ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη άιια λνζήκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη από πεξηνδηθό ππξεηό, όπσο ππνηξνπηάδνπζα ακπγδαιίηηδα, ζηξεπηνθνθθηθή 

ινίκσμε, λεαληθή ηδηνπαζή αξζξίηηδα, λόζνο ηνπ Behcet, θπθιηθή νπδεηεξνπελία, νηθνγελήο 

κεζνγεηαθόο ππξεηόο, ζύλδξνκν TRAPS θαη αλεπάξθεηα ηεο κεβαινληθήο θηλάζεο (δείηε απηνύο 

ηνπο όξνπο). 
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Τν PFAPA δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία. Ο ππξεηόο δελ αληαπνθξίλεηαη ζε κε-ζηεξνεηδή 

αληη-θιεγκνλώδε θάξκαθα. Μηα δόζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ (πξεδληδόλε, 1-2 mg / kg, ή 

βεηακεζαδόλε , 0,1-0,2 mg / kg)όηαλ ρνξεγείηαη κε ηα πξώηα ζεκάδηα ελόο επεηζνδίνπ κπνξεί 

λα κεηώζεη ή αθόκα θαη λα ηεξκαηίζεη ην επεηζόδην κέζα ζε ιίγεο ώξεο. Απηή ε ζεξαπεία 

σζηόζν, έρεη αλαθεξζεί λα κεηώλεη ην κεζνδηάζηεκα ησλ επεηζνδίσλ. Φαίλεηαη όηη ε ζηκεηηδίλε 

θαη ε θνιρηθίλε είλαη ζρεηηθά απνηειεζκαηηθέο  ζηελ πξόιεςε ησλ ππνηξνπώλ αλ ρνξεγνύληαη 

ηαθηηθά. Η ακπγδαιεθηνκή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πην ζνβαξέο πεξηπηώζεηο, κε πνιύ 

ζπρλέο εμάξζεηο.Τα επεηζόδηα ζπλήζσο κεηώλνληαη ζε ζπρλόηεηα θαη ζηακαηνύλ θαηά ηε 

δεύηεξε δεθαεηία ηνπ αζζελνύο. Η ακπγδαιεθηνκή κπνξεί λα ζεξαπεύζεη ηελ λόζν, ζηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


