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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Tν ζρεηηδόκελν κε ηνλ ππνδνρέα 1 ηνπ παξάγνληα λέθξσζεο ησλ όγθσλ πεξηνδηθό ζύλδξνκν 

(TRAPS) είλαη έλα πεξηνδηθό ππξεηηθό ζύλδξνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ππνηξνπηάδνληα 

επεηζόδηα εκπύξεηνπ, αξζξαιγίεο, κπαιγίεο θαη επώδπλεο δεξκαηηθέο βιάβεο πνπ δηαξθνύλ 1-

3 εβδνκάδεο, ζρεηίδνληαη κε θιεγκνλή ηνπ δέξκαηνο, ησλ αξζξώζεσλ, ησλ νθζαικώλ θαη 

ησλ νξνγόλσλ θαη κπνξεί λα επηπιαθνύλ από δεπηεξνπαζή ακπινείδσζε (βιέπε απηόλ ηνλ 

όξν). 

 

Η εηήζηα επίπησζε ζηε Γεξκαλία ππνινγίδεηαη ζηα 1/1.785.000 παηδηά, ειηθίαο θάησ ησλ 16 

εηώλ. 

 

Τν TRAPS εκθαλίδεηαη ζπλήζσο θαηά ηε βξεθηθή ή ηελ παηδηθή ειηθία θαη ζπάληα θαηά ηελ 

εθεβεία ή ηελ ελήιηθε δσή. Τν TRAPS ραξαθηεξίδεηαη από ππνηξνπηάδνληα επεηζόδηα πνπ 

μεθηλνύλ κε κπτθέο θξάκπεο ή κεηαλαζηεπηηθή κπαιγία, αθνινπζνύκελα από ππξεηό, πνπ 

ραξαθηεξηζηηθά δηαξθεί 1-3 εβδνκάδεο θαη ζπλνδεύεηαη από δεξκαηηθά, αξζξηθά, θνηιηαθά θαη 

νθζαικηθά ζπκπηώκαηα. Τα επεηζόδηα απηά εκθαλίδνληαη απηόκαηα ή ελεξγνπνηνύληαη από 

ειάζζνλεο εθιπηηθνύο παξάγνληεο (ζηξεο, ινίκσμε, άζθεζε θιπ). Οη δεξκαηηθέο εθδειώζεηο 

πεξηιακβάλνπλ θεληξνκόιν κεηαλαζηεπηηθό εξύζεκα πξνζνκνηάδνλ κε εξπζίπεια, 

εξπζεκαηώδεηο πιάθεο θαη θληδσηηθέο βιάβεο. Τα νθζαικηθά ζπκπηώκαηα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ επηπεθπθίηηδα, πεξηνθζαικηθό νίδεκα (ραξαθηεξηζηηθό ηνπ TRAPS) ή 

ξαγνεηδίηηδα (βιέπε απηόλ ηνλ όξν). Η θιεγκνλή ησλ νξνγόλσλ (πιεπξίηηδα, πεξηηνλίηηδα) 

είλαη ζπρλό θαηλόκελν, όπσο επίζεο ην θνηιηαθό άιγνο θαη νη αξζξαιγίεο. Μπνξεί επίζεο λα 

παξαηεξεζεί δεπηεξνπαζήο ακπινείδσζε κε λεθξηθά θαη επαηηθά ζπκπηώκαηα, ελώ έρεη 

αλαθεξζεί απμεκέλνο θίλδπλνο αζεξνκάησζεο θαη νμένο εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ. 

  

Έρεη απνδεηρζεί όηη κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην TNFRSF1A (12p13.2), πνπ θσδηθνπνηεί ηνλ 

ππνδνρέα 1 ηνπ παξάγνληα λέθξσζεο ησλ όγθσλ (TNFR1), ν νπνίνο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν 

ζηε ζπζηεκαηηθή θιεγκνλή, επζύλεηαη γηα ην ζύλδξνκν. Πεξηζζόηεξεο από 70 κεηαιιάμεηο ζην 

TNFRSF1A έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε ην TRAPS, ελώ πεξίπνπ 50% απηώλ ησλ κεηαιιάμεσλ 

(δνκηθέο κεηαιιάμεηο) αθνξνύλ κόξηα θπζηεΐλεο θαη ζρεηίδνληαη κε κεγαιύηεξε 

δηεηζδπηηθόηεηα. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ θιεγκνλσδώλ επεηζνδίσλ, νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο απνθαιύπηνπλ 

απμεκέλνπο δείθηεο θιεγκνλήο: απμεκέλε ηαρύηεηα θαζίδεζεο εξπζξώλ θαη απμεκέλα επίπεδα 

C-αληηδξώζαο πξσηεΐλεο, ηλσδνγόλνπ θαη απηνζθαηξίλεο. Μπνξνύλ επίζεο λα 

παξαηεξεζνύλ ιεπθπηηάξσζε κε ζπλνδό ζξνκβνθπηηάξσζε, ππν- ή λνξκόρξσκε αλαηκία θαη 
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πνιπθισληθή ππεξγακκαζθαηξηλαηκία. Τα επίπεδα ζηνλ νξό ησλ ακπινεηδηθώλ πξσηεηλώλ Α 

(SAA) θαη S100A12, ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο λόζνπ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο. Τα επίπεδα ζηνλ νξό ηνπ δηαιπηνύ ππνδνρέα p55 ηνπ 

παξάγνληα λέθξσζεο ησλ όγθσλ (sTNFRSF1A) κπνξεί λα είλαη ρακειά. Η αλάιπζε ησλ 

πξσηετλώλ ησλ νύξσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηεο λεθξηθήο 

ακπινείδσζεο, ελώ ε αλάιπζε ησλ κεηαιιάμεσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επηβεβαίσζε ηεο 

δηάγλσζεο. 

 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη άιιεο λόζνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πεξηνδηθά 

εκπύξεηα, όπσο ε νηθνγελήο ςπρξή θλίδσζε, ε λεαληθή ηδηνπαζήο αξζξίηηδα, ε λόζνο Behçet, 

ην ζύλδξνκν PFAPA θαη ην ζύλδξνκν Muckle-Wells (βιέπε απηόλ ηνλ όξν). 

 

Η λόζνο κεηαβηβάδεηαη  κε ηνλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ηξόπν θαη παξνπζηάδεη γελεηηθή 

εηεξνγέλεηα θαη πνηθίιε δηεηζδπηηθόηεηα. 

 

Με- ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε ζθεπάζκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ. Τα θιεγκνλώδε επεηζόδηα ειέγρνληαη κε ζηεξνεηδή, αλ θαη ζπρλά απαηηνύληαη 

πςειέο δόζεηο. Η εηαλεξζέπηε, έλαο αλαζηνιέαο ηνπ TNF, έρεη απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή. 

Παξ’όια απηά, ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο θζίλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Ο αγσληζηήο ηνπ 

ππνδνρέα ηεο ηληεξιεπθίλεο-1 (IL-1) αλαθίλξα θαη ην κνλνθισληθό αληίζσκα θαηά ηεο IL-1 

θαλαθηλνπκάκπε έρνπλ επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζεξαπεία ηνπ TRAPS, θαη πξνζθέξνπλ 

καθξνπξόζεζκν ειέγρν ησλ θιεγκνλσδώλ εθδειώζεσλ. 

 

Με ηελ πξόνδν ηεο ειηθίαο, ηα εκπύξεηα επεηζόδηα ειαηηώλνληαη ζε ζθνδξόηεηα θαη κπνξεί 

λα παξαηεξεζεί κηα πεξηζζόηεξν ρξόληα πνξεία κε δηαθπκάλζεηο. Η παξνπζία 

δεπηεξνπαζνύο ακπινείδσζεο πεξηπιέθεη ηελ πνξεία ηεο λόζνπ. 
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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. 
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