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Κρύσταλλοι BCP (Basic calcium phosphate) :

• HA ( Hydroxyapatite)

• Tricalcium phosphate 

• Octacalcium phosphate (OCP)

• Μόνον οι εναποθέσεις HA έχουν κλινική σημασία

• Εναπόθεση κυρίως σε τένοντες  (repetitive stress-degeneration) αλλά και σε 
συνδέσμους, θυλάκους, αρθρική κάψα και μετανάστευση (migration) σε οστά-μύες.¹

• Milwaukee shoulder : Ξεχωριστή μορφή ιδιαίτερα καταστροφικής αρθρίτιδας των 
ώμων

• Οι κρύσταλλοι BCP ανευρίσκονται και εντός των  αρθρώσεων με ΟΑ και θεωρούνται 
επιταχυντές της νόσου (disease accelerators) ²

2. Nalbant S, et al.: Synovial fluid features and their relations to osteoarthritis severity: new findings from sequential 
studies. Osteoarthritis Cartilage 2003, 11:50–54.

1.Ea HK et al. Calcium pyrophosphate dihydrate and basic calcium phosphate crystal-induced arthropathies: update on 
pathogenesis, clinical features, and therapy. Curr Rheumatol Rep.2004 



Repetitive stress/micro-injuries
Degeneration
Compromised healing capacity
Local ischaemia

.
Rui YF et al. Does erroneous differentiation of tendon-derived stem cells contribute to the pathogenesis of calcifying 
tendinopathy? Chin Med J (Engl). 2011 Feb;124(4):606-10



Κλινικά σύνδρομα

• Ασυπτωματική εναπόθεση  ( 70%)

• Ασβεστοποιός  τενοντίτιδα

• Θυλακίτιδα

• Περιαρθρίτιδα

• Καταστροφική αρθρίτιδα

• Φλεγμονή μαλακών μορίων 

Ea HK et al. Calcium pyrophosphate dihydrate and basic calcium phosphate crystal-induced 
arthropathies: update on pathogenesis, clinical features, and therapy. Curr Rheumatol Rep.2004 



• Κυρίως γυναίκες μεταξύ 30-60 ετών

• Πιο συχνά  προσβάλλονται ώμοι-ισχία

• Ασαφοποίηση της εναπόθεσης χωρίς ξεκάθαρα όρια αντιστοιχεί συνήθως 
στην οξεία φάση

• Συνήθως το μέγεθος της εναπόθεσης δεν σχετίζεται με την ένταση του 
κλινικού συνδρόμου

• Οι περισσότεροι ασθενείς  (70%) ανταποκρίνονται στην συντηρητική 
θεραπεία

Cho NS et al. Radiologic course of the calcific deposits in calcific tendinitis of the shoulder: does the 
initial radiologic aspect affect the final results?J Shoulder Elbow Surg. 2010 Mar;19(2):267-72. 



Nicholas M. Beckmann. Review Article .Calcium Apatite Deposition Disease: Diagnosis and Treatment. Radiology 
Research and Practice Volume 2016
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Subscapularis  calcifications. 

Transverse view Longitudinal view



HADD  deposition disease in 
infraspinatus tendon (transverse view)

HADD  deposition disease in 
infraspinatus tendon (longitudinal view)

Infraspinatus   calcifications. 



Emily N. Vinson. Periarticular Calcifications in Two Patients With Acute Hand Pain. American Journal of Roentgenology. 
2010;195: S76-S79.



Acute calcific tendinitis of the gluteus medius: An uncommon source for back, buttock, and thigh pain. 
N.C. Paik/Seminars in Arthritis and Rheumatism (2013) 
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A 36-year-old woman presented with neck stiffness and torticollis accompanied by dysphagia 
and prevertebral space sensitivity on the second day.

A. H. Zibis et al. Acute calcific tendinitis of the longus colli muscle: case report and review of the literature. Eur Spine J. 
2013 May; 22 (Suppl 3): 434–438

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3641270/


A. H. Zibis et al. Acute calcific tendinitis of the longus colli muscle: case report and review of the literature. Eur Spine J. 
2013 May; 22 (Suppl 3): 434–438

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3641270/


References: Radiology, Leeds General Infirmary - Leeds/UK





A 50-year-old female complaining of pain in the left posterior thigh was presented. The pain 
had lasted for 3months, while aggravated by radiating to the left heel 3 weeks before 
admission. Any motion of the affected lower extremity was severely restricted.
Physical examination revealed local tenderness around posterior lateral aspect of the great 
trochanter

Y. Gong et al. Calcific tendinitis of the gluteus maximus tendon with sciatic pain. European Journal of 
Radiology Extra 76 (2010) 



A 40 year old female with localized pain to dorsal hind foot exacerbated by dorsiflexion





S.G. Jakhere et al. / European Journal of Radiology Extra (2011)



Nicholas M. Beckmann. Review Article .Calcium Apatite Deposition Disease: Diagnosis and Treatment.
Radiology Research and Practice Volume 2016
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Malghem J  et al. Intraosseous migration of tendinous calcifications: cortical erosions, subcortical migration and extensive 
intramedullary diffusion, a SIMS series. Skeletal Radiol.2015 Oct;44(10):1403-12.
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Malghem J  et al. Intraosseous migration of tendinous calcifications: cortical erosions, subcortical migration and 
extensive intramedullary diffusion, a SIMS series. Skeletal Radiol.2015 Oct;44(10):1403-12.



An otherwise healthy 57-year-old female patient presented with a 5-month history of left-
sided neck and scapular pain. The pain did not radiate to the arms. On physical examination, 
the patient had pain during palpation of the cervical spine and paraspinal musculature. 
Additionally, cervical spine extension and lateral flexion were limited. Neurological 
examination of the four extremities was normal.

Urrutia J et al. Calcium hydroxyapatite crystal deposition with intraosseous penetration involving the posterior aspect of 
the cervical spine: a previously unreported cause of neck pain. Eur Spine J.2017 May;26 (Suppl 1):53-57. 
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Milwaukee arthropathy

• Σπάνια μορφή καταστροφικής αρθρίτιδας που οφείλεται στην  
ενδοαρθρική και περιαρθρική εναπόθεση κρυστάλλων HADD και 
προσβάλλει  κυρίως τους ώμους  ηλικιωμένων  γυναικών , συνήθως > 70 

• Εκτεταμένη καταστροφή στις οστικές δομές με προτίμηση όμως στην 
βραχιόνια κεφαλή, ολικές ρήξεις των τενόντων του στροφικού πετάλου, 
μεγάλη υποδελτοειδική θυλακίτιδα και υμενίτιδα με μεγάλη αρθρική 
συλλογή της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης .



Milwaukee arthropathy

• Στην αρχή προσβάλλεται ο ένας  ώμος άλλα σύντομα και συνήθως εντός 
εξαμήνου προσβάλλεται και ο άλλος ώμος , ενώ στην βιβλιογραφία 
αναφέρεται και η προσβολή του γόνατος 

• Η κλινική  εικόνα και η απεικόνιση είναι χαρακτηριστικές σε αμφίβολες 
περιπτώσεις η χρώση του αρθρικού υμένα με alizarin red (ερυθρό της 
αλιζαρίνης) μπορεί να θέσει την διάγνωση



Santiago T, et al. BMJ Case Rep 2014.



Milwaukee shoulder 

SASD bursitis GH synovitis
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Nicholas M. Beckmann. Review Article .Calcium Apatite Deposition Disease: Diagnosis and Treatment.
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Σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω οιδήματος μαλακών μορίων  και ύπαρξης σημείων 
φλεγμονής  στην διαφορική διάγνωση τίθενται και οι λοιμώξεις  όπως στην 
παρακάτω περίπτωση  ασθενούς με οδυνοφαγία και δυσφαγία που στην διαφορική 
διάγνωση τέθηκε και η πιθανότητα οπισθοφαρυγγικού  αποστήματος 
(retropharyngeal abscess) 

Nicholas M. Beckmann. Review Article .Calcium Apatite Deposition Disease: Diagnosis and Treatment. Radiology 
Research and Practice Volume 2016



Ann K. Rosenthal and Lawrence M. Ryan. Review Article .Calcium Pyrophosphate 
Deposition Disease. N Engl J Med 2016; 374:2575-2584



CPPD versus HADD

Ann K. Rosenthal and Lawrence M. Ryan. Review Article .Calcium Pyrophosphate 
Deposition Disease. N Engl J Med 2016; 374:2575-2584
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Tristan Pascart et al. Treatment of Nongout Joint Deposition Diseases: An Update. Arthritis . Volume 2014.



Calcific tendinitis: a pictorial review / Canadian Association of Radiologists Journal (2009).



Klontzas ME , Vassalou EE ,Karantanas AH. Calcific tendinopathy of the shoulder with intraosseous 
extension: outcomes of ultrasound-guided percutaneous irrigation. Skeletal Radiol.2017 Feb;46(2):201-
208

Outcomes of ultrasound-guided treatment in cases of RCCT- Rotator cuff calcific 
tendinopathy (with intraosseous extension) are significantly less favorable than in purely 
tendinous or peritendinous disease.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


