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van de latere metacarpophalangeale en interpha-
langeale gewrichten (figuur 1a en 1b). In elk van 
deze aanvankelijk nog bijzonder weinig gedif-
ferentieerde zogenaamde ‘interzones’ ziet men 
toch al een begin van een licht convexe kromming, 
die zowel de toekomstige ‘kop’ (convex, proxi-
maal), alsook de ‘kom’ (concaaf, distaal) van het 
desbetreffende gewrichtje zal gaan bepalen. In de 
centrale intermediaire lamina van elke interzone 
ontwikkelen zich vervolgens gebieden van min-
dere celdichtheid, die uiteindelijk door apoptose 
verdwijnen (vacuolisatie, cavitatie), zodat er een 
gewrichtsholte zal ontstaan. Momenteel wordt 
er veel onderzoek verricht naar de verschillende 
moleculaire factoren die daarbij een rol spelen en 
waardoor ook andere elementen zoals bijvoorbeeld 
synoviale vloeistof en hyaliene gewrichtskraakbeen 
ontstaan. [4,5] Hierop zullen we echter nu niet 
ingaan. Wel kunnen we vaststellen dat de perifere 
delen van deze interzones nooit volledig verdwij-
nen, maar gedeeltelijk zullen blijven bestaan. 
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1. synovialE pliCa’s

Embryologie
Met betrekking tot de ontwikkeling van de vorm 
van de oppervlakken van synoviale gewrich-
ten: concaaf (hol), dan wel convex (bol), merkt 
Dullemeijer in 1998 al op: ‘Het is tot op heden 
nog onopgelost waardoor de richting van de con-
caviteit bepaald wordt’. [1] Algemeen gesproken is 
deze situatie nog steeds zo. Kijken we bijvoorbeeld 
naar een frontale doorsnede van de hand van 
een embryo in een ontwikkelingsstadium van 
ongeveer 7,5 weken [3], dan vallen ons, in enkele 
van de (toekomstige) vingerstralen, onmiddellijk 
de mesenchymale verdichtingen op, ter plaatse 
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Uitgaande van enkele masterthesissen en eerdere publicaties 
van onze groep [2,3,11], laten we in dit artikel in vogelvlucht 
enige – misschien niet zo bekende – details de revue passeren 
betreffende de embryologie, anatomie en microscopie van de 
vingergewrichten, aangevuld met recente literatuurgegevens. 
Dit morfologische overzicht zal zich dan vooral toespitsen op 
(1) de synoviale plica’s, en (2) de collaterale ligamenten, van 
het proximale interphalangeale (PIP)-gewricht van de normale 
vinger. In samenhang met recente literatuur kan het belang 
van deze structuren voor een mogelijke pathogenese van 
reumatoïde artritis worden aangestipt.

Figuur 1a en 1b. Frontale doorsnede foetale hand 7,5 
week. 1a: overzicht 5e-3e straal, 1b: detail van inter-
zones.
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2. CollatEralE ligamEntEn: hEt pCl

Hogeresolutiebeeldvorming nader bekeken
Bij verdere inspectie van de coronale HR-MRI 
slice van het PIP-gewricht in situ valt ook de bij-
zondere architectuur van de collaterale ligamen-
ten van het gewrichtskapsel op. De verschillende 
bundels ervan, te onderscheiden via hun donker-
dere en lichtere grijswaarden, zijn namelijk laags-
gewijs gerangschikt (figuur 3 en 4a). Het gaat 
hier om de collagene vezelbundels van het zoge-
naamde proprius collateraal ligament (afgekort 
PCL) van het PIP-gewricht. Ondanks interessant 
recent onderzoek naar de in-vivobewegingen van 
dit ligament [10] wordt deze laagsgewijze opbouw 
– in het Duits ‘kulissenartig’ genoemd [8] – lang 
niet altijd door alle auteurs onderkend. Misschien 
liggen hieraan vertaalproblemen, en daardoor 
begripsverwarring ten grondslag – in het Engels 
spreekt men namelijk van ‘like stage scenery 
flats’. [9] Hoe dan ook, een evident gevolg van dit 
‘coulissen-effect’ is dat bij PIP-flexie- en extensie-
bewegingen de bundels langs elkaar kunnen 
schuiven zonder elkaar daarbij te hinderen, zoals 
bij coulissen. Daarbij komt dan nog dat deze 
laagsgewijze bundels elkaar kruisen, zoals een 
sagittale (meer oppervlakkig getroffen) HR-MRI 
slice toont (figuur 6). [11]

Anatomie
In het zich vormende proximale interphalangeale 
gewricht verkrijgen deze interzone-’restanten’ op 
doorsnede een driehoekig aspect, waarbij hun 
wigvorm wat tegemoetkomt aan de beide zich 
ontwikkelende convexe en concave gewrichtsop-
pervlakken die niet volledig elkaars ‘replica’ zul-
len zijn. [5] Een macrofoto van de osteologie van 
het volwassen PIP-gewricht (2e vinger rechter-
hand) (figuur 2) geeft zulke discongruenties van 
‘kop’ en ‘kom’ goed weer. Perifeer (dus radiaal 
en ulnair, maar ook dorsaal en palmair) vertoont 
deze osteologie inderdaad driehoekige uitsparin-
gen, tegen de donkere achtergrond van de macro-
foto. Ook in situ, binnen het gewrichtskapsel, 
ziet men die driehoekige structuurtjes. Dit zijn 
de plicae synoviales of synovial folds, zichtbaar in 
coronale en sagittale HR-MRI slices van het PIP-
gewricht van een overigens normaal anatomisch 
preparaat (figuur 3, 4 en 5). [2] Dergelijke intra-
articulaire plicae bestaan uit synoviale aflijningen 
van los bindweefsel, soms ook vetweefsel, van-
daar hun synoniem ‘fat pads’. Deze zijn al goed 
beschreven in de andere kleine gewrichten zoals 
facetgewrichten van de wervelkolom [6], maar ook 
in de elleboog. [7] 

Relevantie voor mogelijke pathogenese
Verschillende auteurs signaleren dat herhaalde 
microtraumata van plicae synoviales een chroni-
sche cytokinegemedieerde gewrichtsontsteking 
kunnen veroorzaken, met pijn en/of gewrichts-
degeneratie. [6,7] Met name de afgifte van het 
neuropeptide Substance P, verantwoordelijk voor 
pijn, wordt daarbij genoemd. [6]

Figuur 2. Dorsaal aspect osteologie van PIP-gewricht, 
rechter 2e vinger. 

Figuur 3. HRI-MRI PIP-gewricht, rechter 3e vinger, coronale 
slice: gewrichtsspleet, collaterale ligamenten. 

Figuur 4a. Detail PCL, plica synovialis. Figuur 4b. 
Sagittale slice PIP-gewricht.
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Neurofilamenten en gelamelleerde proprio- 
ceptieve lichaampjes
In het microscopisch preparaat van het PCL 
(proprius collateraal ligament) worden neurofila-
menten aangetroffen als onderdelen van de neuro-
vasculaire bundels waarvan ook de capillairen deel 
uitmaken. Ongetwijfeld vertegenwoordigen deze 
neuronen de autonome neurale regulatie van deze 
microvasculatuur, zowel in het gezonde als in het 
ontstoken gewricht, en dragen zo ook bij tot het 
beloop van de meeste gewrichtsontstekingsproces-
sen. Bijzonder interessant is verder de aanwezig-

Anatomie
Bij nauwkeurige microdissectie van het PIP-
gewricht van een overigens normaal anatomisch 
preparaat worden deze kruisende bundels even-
eens waargenomen. Na zorgvuldige excisie van een 
ulnair PCL uit een anatomisch preparaat van de 
rechter 3e vinger, kan ook microscopisch en histo-
logisch het kruisend vezelverloop van de verschil-
lende collageenbundels worden bevestigd (figuur 
8). Deze bijzondere architectuur van dit collaterale 
ligament, dat trouwens ook volledig strak staat 
tijdens PIP-flexie [10], mag, samen met de twee 
benige elementen van het gewricht (het caput van 
de proximale, en de basis van de middelste pha-
lanx) daarom terecht mechanisch worden opgevat 
als een gekruist 4-stangensysteem (figuur 7). [11] 
Vermeldenswaardig is dat bij de recente ontwerpen 
van hand- en vingerprothesen inmiddels al gebruik 
wordt gemaakt van zo’n mechanisch gekruist 
4-stangenconcept. [12]

Nieuwsgierigheidsgedreven microscopisch onder-
zoek
Niet alleen de kruising van de PCL-vezelbundels 
wordt dus microscopisch bevestigd, ook tonen de 
microscopie en histologie door het toepassen van 
specifieke kleuringen (Masson’s trichroom; orce-
ine) de weefseleigenschappen van deze bundels 
aan. Daarbij worden er in de kruisende collageen-
bundels bijna geen onderlinge verschillen qua elas-
ticiteit gevonden. Ook hierdoor blijkt onze sche-
matische, mechanische samenvatting van gekruist 
4-stangenmodel gewettigd. Opvallend is bovendien 
het verloop van de capillairen tussen de bundels. 
Over het algemeen volgen de vaatjes de lengterich-
ting van de collageenvezels (figuur 8). Gezien het 
belang van deze microvascularisatie, bijvoorbeeld 
tijdens de pathogenese van gewrichtsontstekingen, 
is ook de innervatie van deze capillairen interes-
sant, microscopisch zichtbaar te maken door het 
toepassen van speciale neurofilamentkleuringen.

Figuur 5. Detail van figuur 
4b: palmaire plica synovialis.

Figuur 6. Sagittale slice met krui-
sing van PCL.

Figuur 7. PCL-bundels, samen met bot, vormen een 
gekruist 4-stangenstelsel. 

Figuur 9. Gelamelleerd proprioceptief lichaampje in 
het proprius collaterale ligament van PIP-gewricht.

Figuur 8. Microscopie van het PIP proprius col-
laterale ligament, rechter 3e vinger, ulnair, – 50 μm, 
kruisend verlopende vezelbundels waartussen capil-
lairen lopen.
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heid in het PCL van gelamelleerde (waarschijnlijk 
proprioceptieve) lichaampjes met een doorsnede 
van ongeveer 120 μ (figuur 9). Voor zover we kun-
nen nagaan, zijn zulke mechanoreceptoren in het 
PIP-gewrichtskapsel maar twee keer kwalitatief en 
kwantitatief beschreven, namelijk bij de macacus-
aap [13] en bij de mens. [14]

Relevantie voor mogelijke pathogenese
In kruisende ligamentbundels, vooral in (gezonde 
en beschadigde) kruisbanden van de knie, zijn 
mechanoreceptoren al geruime tijd onderwerp 
van onderzoek. [15,16] Hun bijsturende en daar-
door beschermende functies zijn, zeker bij krui-
sende systemen, ook wel voor de hand liggend. 
Maar ook vestigt men de aandacht op mogelijke 
afgifte door neuronale structuren van ontstekings-
eiwitten [15], en op de rol van proprioreceptoren 
bij artrose. [16] Bovendien is het niet ondenkbaar 
dat veroudering, waarbij immers verlies van 
proprioceptieve functies kan optreden, ook in de 
interphalangeale gewrichten de kans op micro-
traumata in de hand werkt.

samEnvatting

Aan de hand van karakteristieke doorsneden, 
osteologische preparaten, HR-MRI slices, 
modelvorming en microscopie van het normale 
proximale interphalangeale (PIP)-gewricht van de 
vinger hebben we enkele minder bekende morfo-
logische eigenschappen en detailstructuren van 
dit gewricht toegelicht die een rol zouden kun-
nen spelen bij de pathogenese van reumatoïde 
artritis. Naast het verloop van de capillairen in het 
gewrichtskapsel, en het gekruiste, laagsgewijze 
verloop van de vezelbundels in het proprius colla-
teraal ligament (PCL), spreken vooral de intra-arti-
culaire plicae synoviales (synovial folds), en de in 
het PCL aanwezige gelamelleerde proprioceptieve 
lichaampjes tot de verbeelding. Ideeën worden 
geopperd omtrent mogelijke microtraumata van 
deze structuren. Literatuurgegevens suggereren 
namelijk het pathogenetisch belang van zulke 
microtraumata, die ook aanleiding kunnen zijn 
tot chronische gewrichtsontstekingen zoals reu-
matoïde artritis waarvan de (vroege) symptomen 
immers vaak de hand betreffen, met name de 
PIP-gewrichten. 
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