
 

 

 University of Groningen

Milwaukee schoudersyndroom
Kamp, Tamara; Sietsma, Maurits S.; Sandovici, Maria; van der Veen, Hugo C.

Published in:
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2022

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Kamp, T., Sietsma, M. S., Sandovici, M., & van der Veen, H. C. (2022). Milwaukee schoudersyndroom: Een
zeldzame oorzaak van een pijnlijk gezwollen schouder. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 166,
[D6544]. https://www.ntvg.nl/artikelen/milwaukee-schoudersyndroom

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/d06dc846-3d1e-47e4-853d-5b711d3e9950
https://www.ntvg.nl/artikelen/milwaukee-schoudersyndroom


DISCLAIMER
Onafhankelijke informatie is niet gratis. Het NTvG investeert veel geld om het hoge niveau van haar artikelen te waarborgen,

door een proces van peer-review en redactievoering. Het NTvG kan alleen bestaan als er voldoende betaalde abonnementen zijn.

Het is niet de bedoeling dat onze artikelen worden verspreid zonder betaling. Wij rekenen op uw medewerking.

Milwaukee schoudersyndroom
Een zeldzame oorzaak van een pijnlijk gezwollen schouder

Tamara Kamp, Maurits S. Sietsma, Maria Sandovici en Hugo C. van der Veen

Samenvatting
Achtergrond

Een pijnlijke en gezwollen schouder heeft een brede differentiaaldiagnose. De diagnose Milwaukee schoudersyndroom (MSS) wordt

niet frequent gesteld. Analyse van kristallen in synoviaal vocht is een belangrijke diagnostische stap bij patiënten met een gezwollen

schouder.

Casus

Een 69-jarige vrouw presenteerde zich op de polikliniek Orthopedie met pijn, beperkte beweeglijkheid en zwelling van de

linkerschouder. De diagnose MSS werd gesteld op basis van het karakteristiek radiologisch beeld op zowel de röntgenfoto als de

MRI-scan en een analyse van synoviaal vocht, inclusief een positieve alizarineroodkleuring.

Conclusie

MSS is een zeldzame, destructieve, calcium-hydroxyapatiet-kristalartropathie. Na een kenmerkende röntgenfoto heeft een

gewrichtspunctie de voorkeur om onnodige en dure onderzoeken te voorkomen. Kleuring van synoviaal vocht met alizarinerood is in

de tweede lijn een simpele, goedkope, en gevoelige test om calcium-hydroxyapatiet-kristallen te identificeren en helpt bij het stellen

van de diagnose MSS. Dit is belangrijk voor het verwachtingsmanagement van de patiënt ten aanzien van de prognose.

Een pijnlijke en gezwollen schouder heeft een brede differentiaaldiagnose. De diagnose ‘Milwaukee schoudersyndroom (MSS)’ – een

zeldzame destructieve calcium-hydroxyapatiet-kristalartropathie met deels onbekende pathofysiologie – wordt niet frequent

gesteld. In dit artikel beschrijven wij een patiënte met een pijnlijke en gezwollen schouder en vragen wij aandacht voor MSS en de

wijze waarop de diagnose gesteld kan worden.

Ziektegeschiedenis

Een 69-jarige vrouw met in de voorgeschiedenis hypertensie en een operatief behandelde spinale kanaalstenose, werd door de

huisarts verwezen naar de polikliniek Orthopedie op verdenking van een ‘frozen shoulder’. Zij had sinds 3 maanden spontaan

ontstane, toenemende pijnklachten en een bewegingsbeperking van de linker schouder. Wij zagen een niet-zieke patiënte zonder

koorts met een opvallend forse, fluctuerende zwelling van de linker schouder met daarbij een pijnlijke bewegingsbeperking.

 Abductie en anteflexie waren fors beperkt, exorotatie was opgeheven en endorotatie was licht beperkt. De zwelling was niet  rood

 en niet warm. De röntgenfoto liet hoogstand, een defect van de humeruskop en peri-articulaire verkalkingen zien, mogelijk passend

bij avasculaire kopnecrose, arthropathie door een scheur in de ‘rotator cuff’ of MSS (figuur 1). 
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Bij laboratoriumonderzoek werden geen aanwijzingen gevonden voor een infectie. CRP bedroeg 6 mg/L, leukocyten 5.5/µl en BSE 12

 mm/uur. De gewrichtspunctie, waarbij 140 cc hemorragisch vocht afliep, toonde erythrocyten zonder aanwezigheid van leukocyten

of bacteriën en toonde geen kristallen onder de polarisatiemicroscoop. Dit maakte de diagnose ‘(pseudo)jicht’ onaannemelijk. De

kweek van synoviaal vocht was negatief, wat samen met de afwezigheid van leukocyten de diagnose ‘septische artritis’ uitsloot. De

MRI-scan liet een beeld van een destructieve schouderartropathie zien, passend bij MSS (figuur 2). Alizarineroodkleuring van

synoviaal vocht toonde oranjerode klontjes (figuur 3), wat de diagnose ‘MSS’ ondersteunde. Er werd een conservatief beleid

ingesteld door middel van aspiraties van gewrichtsvocht en glucocorticoïdinjecties, waarop de klachten tijdelijk afnamen.

Figuur 1
Röntgenfoto van de linker schouder

Anterior-posterior-röntgenfoto van de linker schouder van een 69-jarige vrouw met sinds
3 maanden spontaan ontstane, toenemende pijnklachten en bewegingsbeperking.
Zichtbaar is een destructieve schouderartropathie met gewrichtseffusie en botdestructie,
passend bij ‘Milwaukee schoudersyndroom’.
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Figuur 2
MRI-scan van de linker schouder

Een MRI-scan van de linker schouder van de 69-jarige patiënte. Zichtbaar is een
destructieve schouderartropathie met gewrichtseffusie en botdestructie, passend bij
‘Milwaukee schoudersyndroom’.
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Beschouwing

Wij beschrijven een patiënte met een spontane destructie van het schoudergewricht. De diagnose MSS werd gesteld op basis van

het typisch radiologisch beeld, ondersteund door een positieve alizarineroodkleuring van synoviaal vocht.

Epidemiologie en klinisch beeld

MSS werd voor het eerst beschreven in 1981 in een artikel van  McCarty en collega’s, waarin 4 vrouwen met MSS uit Milwaukee

(Wisconsin, VS) werden beschreven.1 MSS is een zeldzame, snel destructieve calcium-hydroxyapatiet-kristalarthropatie, waarbij

calcium-hydroxyapatiet-kristallen aanwezig zijn in het schoudergewricht en de omliggende weefsels.2 MSS kan zich ook

manifesteren op andere locaties zoals de hand, elleboog of knie, maar de schouder is het vaakst aangedaan.2 Op de voorgrond staan

zwelling door niet-inflammatoire gewrichtseffusie, humeruskopluxatie door secundaire insufficiëntie van de rotator cuff, pijn en

functieverlies van het aangedane gewricht door scheuren in de rotator cuff of secundaire artrose.3 MSS wordt met name gezien bij

vrouwen tussen de 60-90 jaar.4 Predisponerende factoren zijn een recent trauma van het gewricht, deposities van

calciumpyrofosfaat-kristallen – voorheen pseudojicht genoemd –, artrose, neuroartropathie of hyperparathyreoïdie.2,4

Pathofysiologie

De precieze pathofysiologie van MSS is nog onduidelijk. In tanden en botten is calcium-hydroxyapatiet-vorming een fysiologisch

fenomeen. Het neerslaan van het basische calcium-hydroxyapatiet in de rotator cuff is daarentegen pathologisch. Er wordt gedacht

dat calcium-hydroxyapatiet-kristallen zich ontwikkelen in degeneratief kraakbeen en in synovia, waarna ze vrijgelaten worden in het

gewricht.2,4 De kristallen worden gefagocyteerd door synoviale cellen, wat het vrijkomen van actieve proteasen stimuleert. 2,4 Deze

vrijgekomen proteolytische enzymen leiden tot destructie van de rotator cuff en het gewricht.2,4 Deze destructie stimuleert op haar

beurt het vrijkomen van kristallen in het gewricht, waardoor een vicieus destructief proces wordt gecreërd.2,4 Een andere

pathofysiologische theorie is dat MSS een eindstadium van primaire of secundaire artrose – bijvoorbeeld na osteonecrose – kan zijn,

waarbij calcium-hydroxyapatiet-kristallen vrijkomen uit bot en het destructief proces van het gewricht versnellen.5

Differentiaaldiagnose en diagnostiek

Figuur 3
Gewrichtsvocht van de linker schouder

Beeld bij cytologisch onderzoek van synoviaal vocht uit de linker schouder van de
patiënte. Bij alizarineroodkleuring zijn veel erythrocyten en de kenmerkende oranjerode
klontjes zichtbaar (vergrotingsfactor: 200 x).
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Differentiaaldiagnostisch moeten in ieder geval naast MSS ook de volgende diagnoses worden overwogen: acute

calciumpyrofosfaatartritis, jicht, synovitis in het kader van een andere inflammatoire reumatische aandoening, septische artritis,

avasculaire necrose, neuropathische artropathie en een maligniteit.2,4 Ter differentiatie speelt aanvullende diagnostiek middels

röntgenonderzoek en analyse van synoviaal vocht een grote rol. De röntgenfoto passend bij MSS toont gewrichtsspleetversmalling,

destructie van het subchondrale bot, intra- en peri-articulaire calcificaties, subluxatie van de humeruskop naar craniaal door atrofie

of verdwijnen van de rotator cuff, intra-articulaire losse botfragmenten en weke-delenzwelling. 2,4,6 Bij analyse van geaspireerd

synoviaal vocht worden erythrocyten, weinig leukocyten en grote hoeveelheid calcium-hydroxyapatiet-kristallen gevonden.2,4 Door

het relatief lage aantal leukocyten kan MSS worden onderscheiden van septische artritis of andere kristal- of auto-immuun-

gemedieerde arthropathieën.7

Het identificeren van calcium-hydroxyapatiet-kristallen in synoviaal vocht kan lastig zijn.3 Omdat calcium-hydroxyapatiet-kristallen

niet dubbelbrekend en erg klein zijn – in tegenstelling tot uraatkristallen bij jicht en calciumpyrofosfaatkristallen bij onder andere

acute calciumpyrofosfaatartritis – kunnen ze niet gezien worden onder de polarisatiemicroscoop of lichtmicroscoop.3 Een weinig

gebruikte, maar eenvoudige, snelle, goedkope en gevoelige screeningsmethode in de tweede lijn is de toepassing van

alizarineroodkleuring, te beoordelen met een lichtmicroscoop.3,8 Met een alizarineroodkleuring van synoviaal vocht kan de

aanwezigheid van calcium-bevattende kristallen worden geïdentificeerd.5,9 Indien calciumpyrofosfaat-kristallen kunnen worden

uitgesloten door middel van polarisatiemicroscopie, past een positieve alizarineroodkleuring – weergegeven als een karakteristieke

‘halo’ of oranjerode vlek – bij de aanwezigheid van calcium-hydroxyapatiet-kristallen (figuur 3).3

Behandeling

Er bestaat vooralsnog geen curatieve behandeling voor MSS. De conservatieve behandeling van MSS is gericht op

symptoombestrijding door middel van fysiotherapie, om de functie van het gewricht te onderhouden, NSAID’s, colchicine, en intra-

articulaire injecties met glucocorticoïden.4 In geval van grote gewrichtseffusie kunnen ontlastende gewrichtspuncties van

toegevoegde waarde zijn.2 Chirurgische interventie middels schouderprothesiologie kan overwogen worden bij falen van

conservatieve therapie.2,10

Conclusie

Een pijnlijke en gezwollen schouder heeft een brede differentiaaldiagnose, waarbij er ook aan een zeldzame oorzaak zoals MSS

gedacht moet worden. Wij adviseren om bij een voor MSS kenmerkende röntgenfoto ook een analyse van synoviaal vocht inclusief

een alizarineroodkleuring uit te voeren. Kleuring met alizarinerood is in de tweede lijn een simpele, goedkope en gevoelige test om

calcium-hydroxyapatiet-kristallen te identificeren en helpt – naast het karakteristieke radiologisch beeld – bij het diagnosticeren

van MSS. Dit laatste is van belang voor een adequaat verwachtingsmanagement van de patiënt ten aanzien van de prognose.
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Protocol alizarineroodkleuring van synoviaal vocht 9 
Stap 1: Alizarinerood S (Sigma, A5533) oplossen in demi-H2O 2% (w/v).

Stap 2: De oplossing op pH 4,2 brengen met NH 4OH. De oplossing vers maken en nadien filtreren met behulp van 0,22 µm filter

Stap 3: 2 druppels synoviaal vocht mengen met 2 druppels alizarineroodoplossing.

Stap 4: Binnen 3 minuten de oplossing bekijken met een lichtmicroscoop. Bij een positieve test zullen de calciumdeeltjes zichtbaar

zijn als helder oranjerode klontjes. Bij een negatieve test zijn er geen oranjerode klontjes zichtbaar.

Kernpunten
Milwaukee schoudersyndroom (MSS) is een zeldzame calcium-hydroxyapatiet-kristalartropathie.

Bij MSS zijn er intra-articulaire of peri-articulaire calcium-hydroxyapatiet-kristallen aanwezig. 

Calcium-hydroxyapatiet-kristallen zijn niet zichtbaar onder de polarisatiemicroscoop.

MSS kan worden aangetoond via röntgenonderzoek en alizarineroodkleuring van synoviaal vocht.

Door snel diagnosticeren van MSS kan de patiënt goed worden geïnformeerd over de prognose.
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