
Κληρονοµικά Σύνδροµα Περιοδικού Πυρετού
Μεσογειακός Πυρετός, µία συχνή κληρονοµική ασθένεια στην Κύπρο

4

Τα σύνδροµα περιοδικού πυρετού (ΣΠΠ) είναι νοσήµατα που 

χαρακτηρίζονται από επεισόδια επαναλαµβανόµενων πυρετών 

µετά από παθολογικά έντονη φλεγµονή. Τα περισσότερα από τα 

σύνδροµα αυτά είναι κληρονοµικά και κληρονοµούνται µε τον 

αυτοσωµικό επικρατούντα ή υπολειπόµενο χαραχτήρα.

Τα πιο συχνά ΣΠΠ για τα οποία έχουν αναγνωριστεί παθογόνες 

µεταλλάξεις είναι ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ – 

MEFV gene), το σύνδροµο TRAPS (Tumor Necrosis Factor Recep-

tor Associated Periodic Syndrome - TNFRSF1A gene) σχετιζόµενο 

µε τον υποδοχέα του TNF, το σύνδροµο κρυοπυρινοπάθειας CAPS 

(Cryopyrin associated periodic syndrome - NLRP3 gene) και το  

σύνδροµο υπερέκκρισης IgD µε περιοδικό πυρετό HIDS (Hyper 

IgD Syndrome – MVK gene)  λόγω ανεπάρκειας του ενζύµου 

µεβαλονική κινάση1. 

Ο ΟΜΠ θεωρείται το συχνότερο κληρονοµικό ΣΠΠ και 

κληρονοµείται κατά το σωµατικό υπολειπόµενο χαρακτήρα και 

αφορά λαούς Μεσογειακής και κυρίως Εβραϊκής και Αρµενικής 

καταγωγής. Την τελευταία δεκαετία το εργαστήριο Μοριακής 

Γενετικής, Λειτουργίας & Θεραπείας του Ινστιτούτου Νευρολογίας 

και Γενετικής  σε συνεργασία µε πλειάδα  ιατρών, κυρίως 

παιδιάτρων και παθολόγων, έχει διαγνώσει σε µοριακό επίπεδο 

µεγάλο αριθµό Κύπριων ασθενών µε µεταλλάξεις στο γονίδιο 

MEFV του ΟΜΠ2. Απόρροια των αποτελεσµάτων που προκύπτουν 

από την παραπάνω µελέτη, η συχνότητα των υγιών φορέων 

µετάλλαξης του γονιδίου MEFV στον Κυπριακό πληθυσµό 

υπολογίζεται να είναι περίπου 1:10 και η συχνότητα της ασθένειας 

1:400. 

Ο τρόπος δράσης του µεταλλαγµένου γονιδίου MEFV συνδέεται 

µε το παθολογικό προϊόν της έκφρασής του που είναι η πρωτεΐνη 

πυρίνη ή µαρενοστρίνη. Η ύπαρξη της παθολογικής πρωτεΐνης 

οδηγεί στην ανεξέλεγκτη εκδήλωση της φλεγµονής. Το βασικό 

σύµπτωµα είναι τα υποτροπιάζοντα επεισόδια πυρετού τα οποία 

χαρακτηρίζονται από σταθερή περιοδικότητα και µέση διάρκεια 

2-4 ηµέρες. Τα πυρετικά κύµατα αγγίζουν τους 40°C, δεν 

καταστέλλονται µε τα συνήθη αντιπυρετικά και λύονται από µόνα 

τους. Ασθενείς µε υποτροπιάζοντα επεισόδια φλεγµονών µπορεί 

µακροχρόνια να αναπτύξουν δευτεροπαθή αµυλοείδωση. Η 

µακροχρόνια εναπόθεση αµυλοειδούς σε όργανα όπως η καρδία, 

οι νεφροί, ο θυρεοειδής και το έντερο προκαλεί τη σταδιακή 

µείωση της λειτουργίας τους. Ως θεραπεία πρώτης γραµµής 

χορηγείται δια βίου η κολχικίνη. Σε βαρύτερες περιπτώσεις έχει 

δοκιµαστεί µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα η χρήση 

ανοσοτροποποιητικών φαρµάκων ή βιολογικών παραγόντων 

(αντί-TNFα και αναστολείς της ιντερλευκίνης -1β).

Επί συνόλου 593 Κύπριων ασθενών µε ΣΠΠ και οι οποίοι έχουν 

ελεγχτεί για µεταλλάξεις στο γονίδιο MEFV  έχουν εντοπιστεί 70 

ασθενείς µε οµόζυγες ή σύνθετες µεταλλάξεις, 128 ετεροζυγώτες 

και 395 χωρίς µεταλλάξεις. Εποµένως η περαιτέρω διερεύνηση 

για τυχόν µεταλλάξεις σε άλλα γονίδια που σχετίζονται µε ΣΠΠ δεν 

πρέπει να αποκλείεται.     

Υπηρεσίες

Η πρωτεΐνη Πυρίνη/Μαρενοστρίνη κωδικοποιείται από το 
γονίδιο MEFV και δοµικά χαρακτηρίζεται από 5 αποπτοτικούς 
φλεγµονώδεις τοµείς.    
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