
1

CRPS
Diagnoosi ja mekanismit
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Complex regional pain syndrome
Monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä

CRPS tyyppi I (M89.0)
• ei todettavaa hermovauriota

• Evans 1946: reflektorinen 
sympaattinen dystrofia

• Paul Sudeck 1900: ”acute 
inflammatory bone atrophy”
• Sudeckin atrofia

• algoneurodystrofia
• postraumaattinen dystrofia

CRPS tyyppi II (G56.4)
• perifeerinen hermovaurio

• kausalgia

Silas Weir Mitchell 
(1829-1914)

William Williams Keen (1837-1932) 
(Charles H. Stephens: Anatomical Lectures by Dr. William Williams Keen, 1879)

Michell SW, Morehouse GR, Keen WW: 
Gunshot Wounds and Injuries of Nerves. JB Lippincott, New York 1864

George Read Morehouse 
(1829-1905)

”a soldier in continuous pain becomes a 
coward and the strongest man may 
become hysterical”    Mitchell 1872

Inflammaatio
Dolor, calor, rubor, tumor & functio laesa Celsus

Galenos

Autonomisen hermoston virheellinen 
aktivaatio

Keskushermoston muuttunut toiminta
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Diagnostiset kriteerit
1) Jatkuva laukaisevaan syyhyn nähden suhteettoman 

voimakas kipu
2) Oire vähintään kolmesta ryhmästä

• Tuntopoikkeavuudet: hyperestesia, allodynia
• Verenkierron poikkeavuudet: iholämmön puoliero, ihon 

värin muutokset tai puoliero
• Turvotus tai hikoilun muutos
• Motoriset/troofiset muutokset: liikeradan väheneminen, 

lihasvoimien muutos (heikkous, vapina, dystonia), 
troofiset muutokset (hius, kynsi, iho)

3) Löydös vähintään kahdesta ryhmästä
• Hyperalgesia tai allodynia
• Verenkierron muutos
• Turvotus tai hikoilun muutos
• Motorinen tai troofiset muutos

4) Muu diagnoosi ei selitä löydöksiä ja oireita
Harden et al. 2004, 2005, 2010, Baron et al. 2004 

Budapest

1. Jatkuva kipu, joka on suhteeton alkutapahtumaan nähden
2. Ainakin yksi oire  jokaisesta osiosta

- hyperestesia
- muutoksia/epäsymmetrisyyttä ihon lämpötilassa tai värissä
- liikkuvuuden rajoitukset ja/tai ilmaantunut heikkous, 
vapina, dystonia ja/tai  kudosmuutokset (karvoitus, kynsi, 
iho)

3. Ainakin yksi löydös vähintään kahdessa seuraavassa osiossa:
- hyperalgesia (terävälle) ja / tai allodynia (kevyelle 
kosketukselle)
- lämpötilapuoliero ja/tai ihon värimuutokset ja/tai puoliero
- turvotusta ja/tai hikoilumuutoksia ja/tai puolieroa
- vähentynyt liikkuvuus ja/tai toimintahäiriö (heikkous, 
tremor, dystonia) ja/tai kudosmuutokset  (karvoitus, kynnet, 
iho) Bruehl 1999

Bruehl
CRPS 1 (reflex sympathetic dystrophy)
1.The presence of an initiating noxious event or a cause of immobilization.
2.Continuing pain, allodynia, or hyperalgesia with which the pain is disproportionate to 
the inciting event.
3. Evidence at some time of edema, changes in skin blood flow, or abnormal
sudomotor (sweat gland) activity in the painful region.
4.The diagnosis is excluded by the existence of conditions that would otherwise
account for the degree of pain and dysfunction.
Note: criteria 2,3, and 4 necessary, 1 is not always present.

CRPS 2 (causalgia)
1.The presence of continuing pain, allodynia, or hyperalgesia after a nerve injury, not
necessarily limited to the distribution of the injured nerve.
2. Evidence at some time of edema, changes in skin blood flow, or abnormal
sudomotor activity in the region of the pain.
3. The diagnosis is excluded by the existence of conditions that would otherwise
account for the degree of pain and dysfunction.
Note: all 3 criteria must be satisfied. Merskey et al. 1994

IASP

Stanton-Hicks et al. 1995

1) Oireet kehittyvät vahingollisen tapahtuman jälkeen 
2) Kipu tai allodynia/hyperalgesia, joka ei rajoitu yhden 

perifeerisen hermon alueelle ja on suhteeton alkutapahtumaan 
nähden

3) On esiintynyt tai esiintyy turvotusta, ihon verenkierron 
poikkeavuutta tai hikoilumuutoksia kipualueella.

4) On poissuljettu muut syyt, jotka voisivat selittää kivun ja 
toimintamuutosten määrän
– Tyyppi 1 = ilman merkittävää hermovauriota
– Tyyppi 2= merkittävä hermovaurio

Orlando

Ott & Maihöfner 2018
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Ott & Maihöfner 2018

• ohuiden säikeiden vaurion toteaminen vaikeaa
• kliininen diagnoosi, ihobiopsia

• tyypin I CRPS:ssä ohutsäieneuropatian piirteitä
• sympaattisen hermoston toimintahäiriö

• CRPS tyyppi I ja II: ei eroa hoidossa?

Hermovaurio?

Gay et al. 2013 

Erotusdiagnoosi

Maihöfner et al. 2010

turvotus 
ja värimuutos

turvotus ja liikerajoitus

hypertrikoosi

kontraktuura, värimuutos 
ja ihoatrofia

Corradini 2015 Ott & Maihöfner 2018
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Muutoksia tuntoaistin toiminnassa
• määrällinen hypoestesia hypoalgesia

hyperestesia hyperalgesia

• laadullinen allodynia
parestesia dysestesia

• sijaintiin liittyvä sijainnin tunnistamisen vaikeus
säteily

• ajallinen poikkeava viive hyperpatia
poikkeava jälkituntemus
poikkeava summaatio

Ott & Maihöfner 2018

McCabe et al. 2008
Veldman et al 1993
Van Rijn et al 2007

Motoriset muutokset
– yleisiä 
– vapina (49%)
– dystonia (91%)

• CRPS ja dystonia-oireiden väli:
< viikko (26%) – > vuosi (27%)

– koordinaatiovaikeus (54%)
– lihasvoimien heikkous

Bailey et al 2012

Neglect
- ei varsinaista neglect-oiretta
- 54% ilmoitti yläraajan tuntuvan oudolta
- sormien tunnistaminen häiriytynyt 48% 

- vastapuolella 7%
Förderreuther et al. 2004

- CRPS-potilailla yleisemmin ja vaikeampi neglect-
oire kuin muussa raajakivussa (OR = 2.87)

Frettlöh et al. 2006
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CRPS:n vaiheet

• Akuuttivaihe: turvotus, lämpö ja punoitus
• Krooninen vaihe: kalpea, viileä, atrofinen

Klusterianalyysi
1) melko rajoittunut oireisto, jossa vasomotoriset 

löydökset dominoivat
2) melko rajoittunut oireisto, jossa neuropaattinen 

kipu/tuntomuutokset dominoivagt, usein 
todettavissa hermovaurio

3) RSD-oireisto: nopeasti kehittyviä, vahvoja 
motorisia/troofisia muutoksia ja osteopeniaa

Ei yhteyttä tilanteen kestoon.

Bruehl et al. 2002

CRPS: melko harvinainen?

• ilmaantuvuus 5,5 / 100 000 henkilövuotta
• esiintyvyys 21 / 100 000 henkilövuotta

- laukaisevana tekijänä murtuma 46%
Sandroni et al. 2003

- CRPS I 1% (–32%) distaalisista radiusmurtumista
Dijkstra et al. 2003, Jellad et al. 2014

- 4% jalkaterän/nilkan leikkauksista
Rewhorn et al. 2014

- CRPS II 2% -14% hermovaurioista
Veldman et al. 1993 Ott & Maihöfner 2018

Petersen et al. 2018

Rannemurtuma ja CRPS

Zollinger et al. 1999
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Epidemiologiaa

• naiset : miehet = 4 : 1
• ylä : alaraaja 2 : 1

• tupakointi

• alku keskimäärin 42 vuotiaana
Veldman et al. 1993

Oivallus: CRPS?
– kivuton ja tyytyväinen kun saa olla rauhassa
– tietyt liikkeet kivuliaita – ahdistuu kun ei pysty 

suoriutumaan pyydetystä liikkeestä
– raaja pakkoasennossa
– ristiriita oirekuvan ja löydösten välillä

– jälkikäteen tarkasteltuna ilmeinen CRPS jo pitkään 
ennen diagnoosia

– tai nykyisin: tehdään kroonisesta kiputilasta CRPS 
korvattavuuden saamiseksi

– asiakirjamerkinnät!

Packham & Holly 2018 Gilron et al. 2006

Schlereth, Drummond & Birklein 2013 Bruehl 2010

Maihofner et al. 2004
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Ott & Maihöfner 2018 Linnman et al 2013

Gierthmühlen, Binder & Baron 2018

Krooniseen kipuun liittyviä ongelmia

• väsymys
• unen häiriöt

• masennus, ahdistus
• aktiviteeteista luopuminen, eristäytyminen
à kipupsykologi!

• lihasjännitys, lihaskivut, krampit
• kehon käytön muutokset

kipu
unihäiriöt 

masennus

CRPS lapsilla
• harvinainen 
• spontaani paranemistaipumus
• merkittävä osa lapsipotilaista reagoi hoitoon paremmin kuin 
aikuiset

• uusiutumisriski jopa 30-50% (aikuisilla <2%)
• uusiutuessaan reagoi yleensä hyvin hoitoon

• tavallisempi tytöillä (6 : 1, aikuisilla 2-4 : 1)
• esiintyvyys suurimmillaan teini-ikäisillä 

• alaraaja : yläraaja = 5-6 : 1 (aikuisilla 1 : 2)
• tyyppi 1 > tyyppi 2

• psyykkisen kuormituksen merkitys?

CRPS tyyppi 2 lapsilla

• yhtä harvinainen tytöillä ja pojilla
• jopa alle kouluikäisillä (≥3 v.)

• alku myöhään vamman jälkeen (3-12 kk)

• Erbin pareesiin ei yleensä liity neuropaattista kipua
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Preventio
• traumojen ja immobilisaation välttäminen

• C-vitamiini ≥500 mg x1 po 45-50 päivää 
trauman tai leikkauksen jälkeen 
(RCP 2012: “insufficient evidence”)

Shibuya et al. 2012

• toimintakyvyn palauttaminen
• enemmistö toipuu 3-6 kk

• varhainen diagnoosi
• joutuisa hoidon aloitus

• keskushermoston muutosten
kehittymisen estäminen

• vältä tutkimuksia ja toimenpiteitä, jotka saattavat 
pahentaa tilannetta (= leikkaukset, artroskopiat, 
immobilisaatio, ENMG?)

Hoito

RCP 2012

Sekundaaripreventio
• relapse rates up to 13% (of 47 patients) have 
been reported despite combined interventions 
aimed at preventing relapse of CRPS

• waiting until the symptoms of CRPS-I had 
abated, 
• minimizing the use of tourniquet (verityhjiö) 
• administering vasodilators to encourage 
circulation?
• sympathetic blockades and mannitol?

• calcitonin?
Kissling et al. 1991 +, Riou et al. 1991 –

Ennuste

• Ennuste hyvä: paraneminen useimmiten 3-6 kk

• Varhainen diagnoosi yhdistettynä yksilölliseen 
fysioterapiaan johtaa parhaisiin tuloksiin

• Vältettävä (aiheettomia) leikkauksia

• Suositeltavaa että potilaat keskitettäisiin 
kipuklinikoiden hoitoon


