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Δεδομζνα από 158 αςκενείσ, από το EUROTRAPS & Eurofever αρχείο  

 Η πιο ςυχνι TNFRSF1A γενετικι παραλλαγι ιταν θ R92Q (34% των περιπτϊςεων) 

και ςτθ ςυνζχεια θ T50M (10%) 

 Οικογενειακό ιςτορικό υπιρξε ςτο 9% των αςκενϊν με  R92Q και  ςτο 64% με άλλεσ 

γενετικζσ παραλλαγζσ  

 Η μζςθ θλικία ζναρξθσ ςυμπτωμάτων ιταν τα 4.3 ζτθ  αλλά ςτο  9.1% των ασθενών  

τα συμπτώματα ξεκίνησαν μετά την ηλικία των  30 ετών  

 Τα επειςόδια ιταν υποτροπιάηοντα ςτο 88% των αςκενϊν, με πιο ςυχνά:  πυρετό  

(88%), πόνο ςτα άκρα (85%), κοιλιακό άλγοσ (74%), εξάνκθμα (63%) και εκδθλϊςεισ 

από τα μάτια (45%). Οι θμζρεσ με ςυμπτϊματα ιταν κατά μζςο όρο 70 / ζτοσ  

 Αςκενείσ με R92Q παρουςίαςαν τθ νόςο λίγο αργότερα, κατά μζςο όρο ςτα 5,7 ζτθ, 

με μικρότερθ προςβολι δζρματοσ ι οφκαλμϊν, είχαν όμωσ πιο ςυχνά κεφαλαλγίεσ  

 Τα παιδιά, ςε ςχζςθ με τουσ ενιλικεσ,  ιταν πιο πικανό να προςζλκουν με 

λεμφαδενοπάκεια, περικογχικό οίδθμα  ι κοιλιακό άλγοσ  

 ΑΑ αμυλοείδωςθ αναπτφχκθκε ςε 16 (10%) αςκενείσ, κατά μζςο όρο ςτθν θλικία 

των 43 ετϊν  
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