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Δήλωςη ςυμφερόντων 

Δεν υπάρχει κάποια ςφγκρουςη ςυμφερόντων για αυτήν την ομιλία 

 Εκπαιδευτικζσ-ερευνθτικζσ-ςυμβουλευτικζσ επιχορθγιςεισ τθν τελευταία 
διετία: 

• MSD, Roche, Abbvie, Novartis, Genesis, UCB 



Σο ςφμπλοκο περιοχικό επϊδυνο ςφνδρομο 
Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) 

• Χρόνια επϊδυνθ διαταραχι που αφορά κάποιο άκρο 

– Άνω:Κάτω άκρο = 1.5-2:1 

• Χαρακτθρίηεται από πόνο δυςανάλογο προσ το βλαπτικό 

γενεςιουργό αίτιο, τόςο ςε ζνταςθ όςο και ςτθ χρονικι ςτιγμι 

• Χωρίσ δερματοτοτομικι κατανομι 

• Με ςυνοδζσ αιςθητικζσ, κινητικζσ, αυτονομικζσ και τροφικζσ 

διαταραχζσ 

• Ποικίλθ πορεία από ιπια αυτοπεριοριηόμενθ ωσ χρόνια και 

αναπθρικι 



Σο ςφμπλοκο περιοχικό επϊδυνο ςφνδρομο 
Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) 

• Τφπου 1: Χωρίς βλάβθ περιφερικοφ νεφρου 

– Αλγαιςθητικόσ πόνοσ (nociceptive pain) 

– Πρϊθν: Αλγονευροδυςτροφία, Αντανακλαςτικι Συμπακθτικι Δυςτροφία 

• Τφπου 2: Με βλάβθ περιφερικοφ  νεφρου 

– Νευροπαθητικόσ πόνοσ (neuropathic pain) 

– Πρϊθν Καυςαλγία 

• Τφπου 3: Μθ άλλωσ οριηόμενο (Not otherwise specified) 

– Πλθρεί μερικϊσ τα κριτιρια και δεν υπάρχει καλφτερθ εξιγθςθ 



Επιδημιολογία CRPS1 

• Κομθτεία Olmsted, Μινεςότα 

– Κριτιρια IASP 

– Ετιςια επίπτωςθ 5.46/100000 

– Επιπολαςμόσ 20,57/100000 

– Γυναίκεσ: Άνδρεσ 4:1 

– Μζςθ θλικία: 46 ζτθ 

• Πανεκνικι μελζτθ ςτισ ΗΠΑ 

– Διάγνωςθ βάςει κωδικοφ ICD-9 
ςτα εξιτιρια νοςοκομείων 

– Επίπτωςθ 70/100000 ςτο 
διάςτθμα 2007-2011 

Sandroni P et al. Pain. 2003 May;103(1-2):199-207 
Elsharydah A et al. J Clin Anesth. 2017 Jun;39:34-37 



Επιδημιολογικοί παράγοντεσ κινδφνου για CRPS1 

Elsharydah A et al. J Clin Anesth. 2017 Jun;39:34-37 



Εκλυτικά αίτια 

• Ορθοπεδικό χειρουργείο 

• Κάταγμα 

• Τραφμα 

• Ακινθτοποίθςθ 

• ΑΕΕ 

• Αυτόματα (10-16%) 

GalveVilla M et al. Man Ther. 2016; 26: 223-230 
Goh et al. Burns Trauma; 2017 5:2 
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Παθοφυςιολογία 

• Φλεγμονι 

• Συμπακθτικό ΝΣ 

• ΚΝΣ 

• Ανοςιακζσ διαταραχζσ 

• Ψυχικοί παράγοντεσ 

• Γενετικοί παράγοντεσ 



Φλεγμονή 

• Επάγεται από το εκλυτικό αίτιο 

• Θερμότθτα, ερυκρότθτα, διόγκωςθ, πόνοσ 

•  Νευρογενισ φλεγμονι 

•  Περιφερικι ευαιςκθτοποίθςθ 



Νευρογενήσ φλεγμονή ςτο CRPS 

Littlejohn G. Nat Rev Rheumatol. 2015; 11: 639–648 



Νευροπεπτίδια που εκκρίνονται από τισ ίνεσ C και δράςεισ 

• Ουςία P 

• Calcitonin gene-related protein 

• Νευροκινίνη Α 

• Αδρενομεντουλλίνθ 

• Νευροκινίνθ Β 

• Αγγειοδραςτικό εντερικό πεπτίδιο 

• Νευροπεπτίδιο Υ 

• Πεπτίδιο που απελευκερϊνει γαςτρίνθ 

• Υπεραιμία δζρματοσ 

• Αφξθςθ αγγειακισ διαπερατότθτασ 

• Ζξοδοσ πολυμορφοπυρινων 

• Ενεργοποίθςθ ιδρωτοποιϊν αδζνων 

• Αφξθςθ τριχϊν 

• Προςζλκυςθ και ενεργοποίθςθ μαςτοκυττάρων, 

κερατινοκυττάρων, δενδριτικϊν κυττάρων, Τ-

κυττάρων 

 Απελευκζρωςθ ιςταμίνθσ, βραδυκινίνθσ, 

ςεροτινίνθσ, TNF, PGs, VEGF 

 Ενεργοποίθςθ προςαγωγϊν Αδ ινϊν του πόνου 

 Ενίςχυςη του κφκλου 

Littlejohn G. Nat Rev Rheumatol. 2015; 11: 639–648 



Parkitny L et al .Neurology. 2013 Jan 1;80(1):106-17 



Parkitny L et al .Neurology. 2013 Jan 1;80(1):106-17 



Parkitny L et al .Neurology. 2013 Jan 1;80(1):106-17 



υμπαθητικό Νευρικό φςτημα 

• Η ζκκριςθ φλεγμονωδϊν ουςιϊν 

τοπικά οδθγεί ςε ενεργοποίθςθ του 

ΣΝΣ 

• Σθμεία δυςλειτουργίασ ΑΝΣ 
– Τοπικά: διαταραχζσ χρϊματοσ, 

κερμοκραςίασ, εφίδρωςθσ 
– Συςτθματικά: αυξθμζνοσ καρδιακόσ 

ρυκμόσ με μειωμζνθ μεταβλθτότθτα, 
μειωμζνθ ορκοςτατικι προςαρμογι 

• Διαταραχι των ςυμπακθτικϊν ινϊν, 

μείωςθ των κατεχολαμινϊν ςτο 

προςβεβλθμζνο μζλοσ (κερμι φάςθ) 

• Αφξθςθ των νοραδρενεργικϊν 

υποδοχζων και αυξθμζνθ 

ευαιςκθςία αυτϊν ςτισ 

κατεχολαμίνεσ (ψυχρι φάςθ) 

• Ζκφραςθ αδρενεργικϊν υποδοχζων 

ςτισ αιςκθτικζσ ίνεσ του πόνου 

• Πόνοσ λόγω ςυμπακθτικισ διζγερςθσ 

Urits I et al. Curr Pain Headache Rep. 2018 Feb 5;22(2):10 
Goh et al. Burns Trauma; 2017 5:2 



Θερμό & ψυχρό CRPS 

GalveVilla M et al. Man Ther. 2016; 26: 223-230 



Διαταραχή οςτικοφ μεταβολιςμοφ 

Gatti D et al. Osteoporos Int (2016) 27:2423–2431 



Διαταραχή οςτικοφ μεταβολιςμοφ 



Διαταραχή οςτικοφ μεταβολιςμοφ 

https://radiologykey.com/bone-marrow-edema-pattern/ 



Κεντρικό Νευρικό φςτημα 

• Δυςπροςαρμοςτικι πλαςτικότθτα 

– Κινθτικζσ περιοχζσ 

– Σωματοαιςκθτικζσ περιοχζσ 



Κινητικόσ φλοιόσ 

• 95% των αςκενϊν ςυχνά ζχουν διαταραχζσ 

κινθτικότθτασ του προςβεβλθμζνου μζλουσ 

• Περιοριςμόσ εφρουσ κίνθςθσ 

• Τρόμοσ 

• Δυςκολία ςτθν ζναρξθ τθσ κίνθςθσ 

• Δυςτονία 

• Μυοκλονίεσ 

• Μυϊκι αδυναμία 

Birklein F et al. Acta Neurol Scand 2000;101:262-269 

• Υπάρχει μια πιο διάχυτθ ενεργοποίθςθ του 

κινθτικοφ φλοιοφ (κφριοσ κινθτικόσ φλοιόσ, 

δευτερεφοντα κινθτικό φλοιό και τθν 

οπίςκια βρεγματικι περιοχι 

• Ο βακμόσ ενεργοποίθςθσ των περιοχϊν 

αυτϊν ςυςχετίηεται με τθ βαρφτθτα των 

κινθτικϊν ςυμπτωμάτων 

Maihofner C et al. Brain 2007;130:2671-2687 

• Ωςτόςο, ςφμφωνα με μια ςυςτθματικι 

αναςκόπθςθ, δεν υπάρχει διαταραχι ςτθν 

αντιπροςϊπευςθ του προςβεβλθμζνου 

μζλουσ ςτον κινθτικό φλοιό 

Di Pietro F et al. J Pain 2013;14:1270-1288. 



Ενεργοποίηςη εγκεφαλικϊν περιοχϊν κατά το κτφπημα 
δακτφλου ςε functional MRI 

Mailhöfner C et al. Brain. 2007;130; 2671:2687 



Αναδιοργάνωςη του ςωματοαιςθητικοφ φλοιοφ 

• Μικρότερθ χωρικι εκπροςϊπθςθ του προςβεβλθμζνου μζλουσ 

• Δυςλειτουργία 
– Αιςκθτικόσ ερεκιςμόσ του προςβεβλθμζνου  μζλουσ διεγείρει ζνα πολφπλοκο 

κφκλωμα που περιλαμβάνει περιοχζσ αλγαιςκθτικισ, κινθτικισ και γνωςιακισ 
επεξεργαςίασ 

– Πόνοσ κατά τθν κίνθςθ του προςβεβλθμζνου μζλουσ 
– Πόνοσ κατά τθ ςκζψθ τθσ κίνθςθσ του προςβεβλθμζνου μζλουσ 

• Πικανόν, θ χρόνια είςοδοσ αλγαιςκθτικϊν ερεκιςμάτων προκαλεί 

πλαςτικζσ μεταβολζσ ςτα κεντρικά κινθτικά και ςωματοαιςκθτικά 

κυκλϊματα, οι οποίεσ προάγουν τον πόνο, όχι μόνο ςαν ςυνζπεια, αλλά 

και ςαν αιτία του χρόνιου πόνου ςτο CRPS1 

• Ενδεχομζνωσ υπάρχει αντιφατικότθτα ανάμεςα ςτθν πρόκεςθ τθσ 

κίνθςθσ και τθν αιςκθτικι ανατροφοδότθςθ, τα οποία προκαλοφν πόνο 

Di Pietro F et al. J Pain 2013;14:1001-1118 
Maihofner  et al. Pain 2005;114: 93-103 



Περιοχζσ του εγκεφάλου που διεγείρονται διαφορετικά 
κατά την οπτική παρατήρηςη κίνηςησ 

Hotta J et al. J Pain. 2017 Mar;18(3):255-265 



Ψυχολογικοί παράγοντεσ 

• Παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςε μακροχρόνια ανικανότθτα είναι θ ζνταςθ του πόνου 

και θ κατάκλιψθ 

• Η ζνταςθ του πόνου επθρεάηεται από το φόβο του πόνου (κινθςιοφοβία) και το άγχοσ 

• Επιπλζον, θ προςαρμογι ςτθ νόςο με περιοριςμό τθσ δραςτθριότθτασ οδθγεί ςε 

περαιτζρω περιοριςμό τθσ δραςτθριότθτασ 

• Παλαιότερεσ αναδρομικζσ μελζτεσ είχαν βρει ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςε ςτρεςογόνα 

γεγονότα, το άγχοσ και τθν κατάκλιψθ και ζναρξθ CRPS 

• Όμωσ τόςο μια προοπτικι μελζτθ, όςο και μια ςυςτθματικι αναςκόπθςθ δεν 

ανζδειξαν ψυχολογικζσ ιδιαιτερότθτασ ςτουσ αςκενείσ  με CRPS 

• Η ςυςτθματικι αναςκόπθςθ ζδειξε ωςτόςο τθν ςυχνότερθ φπαρξθ ςτρεςογόνων 

γεγονότων 
Bean DJ et al. Clin J Pain. 2014;30(8):647–53 
Marinus J et al. Clin J Pain. 2013;29(7):563–9 
Beerthuizen A et al. Pain. 2009; 145(1):52-59 

Beerthuizenl A ey al. Eur J Pain. 2011;15(9):971–5 



Ανοςιακοί μηχανιςμοί 

• Ζχουν βρεκεί αντιςϊματα με αγωνιςτικι δράςθ εναντίον του α1-

αδρενεργικοφ, του β2-αδρενεργικοφ υποδοχζα και του Μ-2 

μουςκαρινικοφ υποδοχζα ςε ανκρϊπουσ με CRPS 

• Η μεταφορά οροφ από ποντίκια με κάταγμα ςε ανοςοανεπαρκι ποντίκια, 

προκαλεί αλλωδυνία ςτα τελευταία 

• Η χοριγθςθ χαμθλισ δόςθσ IVIG (0,5mg/kg τισ θμζρεσ 1 & 2) είχε 

ευεργετικά αποτελζςματα ςε μια μικρι μελζτθ, αλλά δεν επιβεβαιϊκθκε 

ςε τυχαιοποιθμζνθ διπλά τυφλι μελζτθ 

Kohr D et al. Pain. 2011;152:2690–700; Dubuis E et al. Pain. 2014;155:2408–17 
Guo TZ et al. Pain. 2017 Dec;158(12):2410-2421; Goebel A et al. Ann Intern Med. 2010;152(3):152–8 

Goebel A et al. Ann Intern Med. 2017;167(7):476–83 



ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΝΕΤΡΟΠΛΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ 
Νευροπλαςτικζσ μεταβολζσ: Αναδιοργάνωςθ του 
αιςκθτικοφ φλοιοφ και αλλαγι του κινθτικοφ φλοιοφ 
Ενεργοποίθςθ νευρογλοιακϊν κυττάρων 
Διαταραχζσ ςτθν αντίλθψθ κερμικϊν και μθχανικ’ων 
ερεκιςμάτων 

ΝΩΣΙΑΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ 
Νευρογενισ φλεγμονι 
Α’ και Β’πακισ υπεραλγθςία 
Αλλωδυνία 
Συμπακθτικόσ πόνοσ 
Δυςτονία & κινθτικζσ διαταραχζσ 

ΑΓΓΕΙΟΚΙΝΗΣΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΚ 
ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ 
Φλεγμονι, οίδθμα 
Υποξία & οξζωςθ 
Αυξθμζνθ ευπάκεια των αγγείων 
Τροφικζσ αλλαγζσ δζρματοσ, τριχϊν & 
ονφχων 

Αποφυγι φόβου 

Συμπεριφορά πόνου 

Ψυχολογικι δυςφορία 

Κοινωνικζσ 
αλλθλεπιδράςεισ 

Αμζλθςθ 

GalveVilla M et al. Man Ther. 2016; 26: 223-230 



Μηχανιςμοί ςτην εξζλιξη του CRPS 

Bussa M et al. PM R. 2017 Jul;9(7):707-719 


