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Samenvatting 

Doel van dit werk is het identificeren van zenuwen en spieren die betrokken zijn bij het 

oprolmechanisme van de Europese egel (Erinaceus europaeus) als basis voor een 

geleidingsanesthesie om dit oprolmechanisme onderdrukken. De literatuurstudie toont dat de grote n. 

thoracicus lateralis (de vroegere n. thoracalis anterior) wellicht de belangrijkste zenuw van dit 

mechanisme is. In het huidige werk zijn er in totaal zeven egellijken onderzocht aan hand van 

macroscopische en stereomicroscopische dissecties, percutane injecties en histologisch onderzoek. 

Bij een levende egel werden radiografieën genomen en een echografisch onderzoek uitgevoerd. 

Daaruit blijkt dat de n. thoracicus lateralis geschikt kan zijn voor de gezochte toepassing omdat hij 

subcutaan verloopt en omdat hij een traject volgt dat parallel verloopt met de overgang tussen het 

stekelkleed en de behaarde buik. Deze overgang is uitermate geschikt als referentiepunt op de 

opgerolde egel. Dit oriëntatiepunt is van groot belang omdat palpatie niet mogelijk is omwille van de 

stekels en de forse panniculus adiposus.   

Uit het literatuuroverzicht blijkt ook duidelijk een grote verwarring over de nomenclatuur van de 

bijzondere spieren van de egel. De drie onderzoekers (Michelsson,1922; Himly,1801; Gupta,1965) die 

de anatomie beschrijven hanteren telkens een andere benaming. De belangrijke huidspier die instaat 

voor zowel de bolvorm als de ventrale afsluiting van de egel, wordt in de recente literatuur meestal 

aangeduid als de  m. orbicularis. Conform de huidige veterinaire nomenclatuur wordt voorgesteld deze 

huidspier aan te duiden als de m. cutaneus trunci onderverdeeld in een dorsale component, de pars 

cucullaris, en een ventrolaterale kringspier, de pars orbicularis. 
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1. INLEIDING 
 

De egel is een beschermd wild zoogdier en er zijn steeds meer mensen die zich engageren voor deze 

diersoort. Dit bleek duidelijk op het symposium “3. Fachtagung rund um den Igel” (Münster, 2009) 

waar veel mensen van verschillende beroepen en interesses zich beraadden over de bescherming 

van de egel. Dit symposium werd georganiseerd door de vereniging pro-Igel die onderzoek steunt dat 

de egelbescherming ten goede komt en deze informatie wil doorgeven aan o.a. praktiserende 

dierenartsen, zoölogen en milieuorganisaties.   

Overal in Europa zijn verschillende organisaties (bijv. pro-Igel; Igelschutz-eV; NABU; Komitee für 

Igelschutz e.V. Hamburg; British Hedgehog Preservation Society; Ostschweizer Igelfreundeverein) te 

vinden die informatie aanbieden over het verzorgen van zieke egels en de bescherming van de wilde 

populatie. Verder hebben zich talrijke officiële of privé egelverzorgers en klinieken (St. Tiggywinkles 

Wildlife Hospital; Prickly Ball Farm Hedgehog Hospital) gevestigd, waar gevonden egels in nood 

verzorgd worden. Zoals het Koninklijk Besluit van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming 

en soortenbeheer aangeeft, is de Europese egel een wettelijk beschermd dier dat niet als huisdier 

mag gehouden worden. Egels mogen wel mits een speciale vergunning verzorgd worden in geval van 

ziekte of letsels tot ze weer in staat zijn een leven in vrijheid te leiden. Exotische soorten zoals de 

Afrikaanse witbuikegel (Atelerix albiventris) mogen daarentegen wel als gezelschapsdier gehouden 

worden. Daarom kan de dierenarts af en toe met een egel als patiënt worden geconfronteerd. De 

behandeling van dergelijke specifieke diersoort vergt echter een gespecialiseerde expertise. Daarom 

worden hieronder de voornaamste fysiologische gegevens van de egel samengevat. De hier 

voorliggende studie focust zich echter op een speciaal kenmerk van deze diersoort: het oprollen bij 

gevaar en dus ook wanneer de egel wordt onderzocht en behandeld. Hierdoor wordt lichamelijk 

onderzoek bijna onmogelijk, en worden egels meestal onderzocht onder sedatie of algemene 

anesthesie. Om dit te vermijden zou een doelgerichte geleidingsanesthesie heel interessant zijn. Doel 

van dit werk is een mogelijke zenuw op te sporen die selectief kan worden verdoofd om het oprollen te 

onderdrukken. 
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1.1. Biologie van de egel 

In tabel 1 zijn een aantal fysiologische gegevens over de egel samengevat. 

Tabel 1: Biologische data van de egel (naar Saupe en Schicht-Tinbergen, 2008) 

lichaamstemperatuur rectaal 35-36°C, jongere dieren > 35°C, winterslaap 6°C 

ademhalingsfrequentie 40-50/minuut, tijdens winterslaap 5/minuut 

hartfrequentie 180/minuut in rust; 10/minuut tijdens winterslaap 

lichaamsgewicht  adult 700-1400 kg, neonati 15-30 g 

levensverwachting 3-5 jaar, in gevangenschap tot 10 jaar 

tandformule 

 

I3 C1 P3 M3  

I2 C1 P2 M3  

aantal stekels adult 7300-8900, neonati 100, juveniel 3500 

winterslaap van november/december tot maart /april 

paringstijd juni tot augustus 

drachtduur 32-36 dagen 

worpgrootte 4-5 (2-9) 

zoogtijd 40-45 dagen 

geslachtrijp na eerste winterslaap; in gevangenschap vanaf 5 maand 

  

1.2. Egelbescherming en opvangcentra 

De Europese egel (Erinaceus europaeus) komt over geheel België en bijna over heel Europa voor en 

werd ook geïntroduceerd in New Zeeland. De Europese egel is een beschermde diersoort en staat op 

de rode lijst van bedreigde diersoorten van de  IUCN (The International Union for the Conservation of 

Nature and Natural Resources) (www.iucnredlist.org). Hierdoor mag hij niet als huisdier gehouden 

worden, maar alleen opgevangen worden als hij in nood is en enkel door mensen met een 

vergunning. Een egel is in nood als hij verwond of ziek is, niet zwaar genoeg is om in winterslaap te 

gaan of als zijn winternest verstoord is (Döpke, 2002). Ook moederloze jongen hebben deskundige 

verzorging nodig. Wanneer het dier hersteld is moet het terug op een geschikte plaats in de natuur 

vrijgelaten worden. Indien een egel gevonden wordt die hulp nodig heeft, dient men in België contact 

op te nemen met het Koninklijk Belgisch Verbond tot Bescherming van de Vogels die de opvang 

coördineert. In Duitsland, Nederland en overal in Europa verspreid zijn talrijke opvangcentra die vaak 

met eigen financiering dieren verzorgen. 

De opvangcentra hebben vaak uitstekende kennis over de beschermelingen. Maar ze zullen vaak toch 

een dierenarts moeten consulteren voor de medische verzorging. De dierenarts die in aanraking komt 

met deze diersoort moet zich adequaat bijscholen om geen fatale fouten te maken. Voor dit doel heeft 

bijv. de vereniging pro Igel een compacte brochure opgesteld met de belangrijkste ziektes en 

behandelingen (http://www.pro-igel.de/merkblaetter/publpdfs/tierarzt.pdf). 
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1.3. Het oprolprobleem in praktijk 

 

Indien een egel klinisch onderzoek moet ondergaan zal hij zich steeds trachten te beschermen door 

zich op te rollen tot een stekelbal (fig.1). Kortstondig kan hij zich ontrollen als hij over het dorsale 

stekelkleed gestreeld wordt (mondelinge mededeling door egelverzorgers en eigen bevinding). Dit is 

uiteraard enkel voor een vlugge inspectie van nut. Als een uitgebreide inspectie nodig is of een 

ventraal gelegen wonde verzorging vereist moet de dierenarts veel vaker dan bij andere diersoorten 

tot een sterke sedatie of een volledige anesthesie overgaan (Schicht-Tinbergen, 1989). Dit is uiteraard 

niet risicoloos voor het dier en kostelijk voor de verzorger. Bij een regelmatig te behandelen letsel is 

een telkens toe te passen anesthesie bovendien zeker nadelig.  

  

Fig.1:  De egel in ontrolde (links) en in opgerolde houding (rechts), (Foto’s S. Rutten, 2010) 
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2. LITERATUURSTUDIE 

2.1.Het oprolmechanisme  

Om zich te kunnen oprollen moet de egel gebruik maken van een aantal oppervlakkige spieren van 

romp, kop en staart waarvan de voornaamste in punt 2.2. met bijbehorende figuur 3 verder in detail 

besproken worden. De meest opvallende is hier de dorsale huidspier die ventraal door een kringspier 

omzoomd is (fig.3). Deze dunne spierlaag en de versmolten huidregio worden door verschillende 

spieren die ermee vergroeid zijn naar ventraal getrokken. Een kopspier trekt de dorsale huid als een 

kapje over de kop van de egel. Hierbij gaan de craniale stekels rechtstaan en vormen aldus een 

eerste bescherming tegen predatoren en een schokdemper (Vincent en Owers, 1986). Contractie van 

een staartspier trekt het caudale gedeelte van de dorsale huidspier naar ventraal. Om de bolvorm aan 

te nemen moet de egel ook de kop tussen zijn voorpoten tegen het sternum brengen en zijn 

ledematen dicht tegen de buik trekken (Gupta, 1961). Hierna contraheert de dorsale huidspier 

waardoor het craniale en caudale gedeelte van het dier dichter bij elkaar komen en de bolvorm wordt 

bekomen (fig.1). Ten slotte kan de egel door verdere contractie van de kringspier (fig.3 nummer 3) de 

resterende ventrale ronde opening meer sluiten. Om weer te ontrollen maakt de egel gebruik van een 

aantal spieren die antagonistisch werken aan de boven beschreven spieren (Gupta, 1962). Deze 

brengen de dorsale huidspier en zijn kringspier terug in dorsale richting. Het oprollen is voornamelijk 

een willekeurige actie omdat de betrokken spieren dwarsgestreept zijn. Volgens Gupta (1961) zijn 

bijkomend gladde spierbundeltjes betrokken waardoor de beweging gedeeltelijk onwillekeurig zou zijn.  

2.2. De huidspieren 

De literatuur over de egel heeft een fatale fout gedurende 100 jaar meegesleurd (Kramm, 1979, 

Schicht-Tinbergen, 1989): in 1883 beschreef Altum een sterke kapachtige spier die het hele lijf van de 

egel omhult. Dit wordt door veel auteurs overgenomen en zo verschijnt bijv. in «Grzimeks Tierleben» 

(1967) en Herters «Biologie der europäischen Igel» (1938) een tekening van een dikke “spierkap” 

(fig.2). Om schade aan deze spier te vermijden zijn injecties vaak in de buik van de egel gegeven; te 

diepe inspuiting echter kan dodelijk zijn als de medicatie in de buik- of thoraxholte terechtkomt 

(Kramm,1979). Pas in 1979 heeft Kramm deze anatomische fout rechtgezet door eigen dissecties 

waarin hij aantoonde dat de beschreven spierkap een dun huidspiertje is. Dit werd echter al in 1801 

door Himly en 1922 door Michelsson beschreven maar is daarna snel in de vergetelheid geraakt.  
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2.2.1. De romphuidspier  

De romphuidspier van de egel wordt door verschillende auteurs beschreven. De nomenclatuur 

verschilt van werk tot werk. Gupta (1965), die zijn dissecties heeft gedaan op de Indische egel, duidt 

de romphuidspier aan als de m. orbicularis panniculi en verdeelt deze spier onder in drie delen: de 

pars dorsalis, de pars dorsolateralis en de pars lateralis (zie fig.3 en 4). Michelsson (1922) deelt de 

romphuidspier in twee delen: m. orbicularis dorsi en de m. caudodorsalis, terwijl Himly (1801) de hele 

romphuidspier aanduidt als de cucullus (Latijn: kap) bestaande uit de sfincter cucculi en een stratum 

longitudinale.  

Gupta beschrijft de romphuidspier als volgt (fig. 3 en 4):  

- De m. orbicularis panniculi pars dorsalis (1) begint ter hoogte van het sacrum, verloopt mediaal op de 

rug en insereert in de halsstreek waar de twee schenkels van het lateraal deel versmelten. De spier 

heeft een dunne diepe spierlaag die loodrecht op de caudocraniale vezelrichting loopt ((9) in fig. 4). 

- De m. orbicularis panniculi pars dorsolateralis (2) verloopt vanaf de zesde en zevende staartwervel, 

dorsomediaal over het lichaam tot aan de halsregio. Ter hoogte van de schouder insereert de m. 

sternofacialis met twee schenkels op deze spierstrook. 

- De m. orbicularis panniculi pars lateralis (3) begint parig op de zevende en achtste staartwervel en 

loopt bilateraal langs het lichaam, waarna beide delen ter hoogte van de hals weer met elkaar te 

versmelten (fig.3). Deze spier wordt naar ventraal getrokken door de m. caudodorsalis (zie 2.2.2.). 

Daarna contraheert zij om de buikzijde van de egel af te sluiten (fig.1); hierbij komen de voorste en 

achterste ledematen dichter bij elkaar (fig.12).  

Fig.2: Morfologie van de dorsale huidspier van  de opgerolde 

egel uit Herter  (1938) 

De figuur werd door veel  werken en encyclopedieën zonder 

controle op correctheid overgenomen. 
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Fig.3: Huidspieren van de Indische egel na verwijderen van de dermis, naar Gupta (1965) 

Michelsson (1922) duidt in zijn werk over de anatomie van de Europese egel de pars dorsalis (1) en 

de pars dorsolateralis (2) van de m. orbicularis panniculi, zoals die beschreven zijn bij Gupta (1965), 

samen aan met de term m. caudodorsalis. Die heeft zijn oorsprong aan de zevende tot negende 

staartwervel, divergeert over de rug, geeft onderweg talrijke vezels af en eindigt op een 

bindweefselplaat (fig.5). Deze bindweefselplaat ligt caudaal van de versmeltende schenkels van de 

kringspier die overeenkomt met de spierstrook die door Gupta (1965) wordt aangeduid als de pars 

lateralis (3) van de m. orbicularis panniculi, maar die door Michelsson (1922) de m. orbicularis dorsi 

wordt genoemd. Deze kringspier is wellicht de meest opvallende spier van de egel. Michelsson (1922) 

schrijft, in tegenstelling tot Gupta (1965), dat deze kringspier nergens aan het skelet of aan organen 

aanhecht maar zuiver met de huid versmolten is. De buitenste rand van de spier valt samen met de 

overgang van het stekelkleed naar de buikbeharing (Michelsson, 1922). Deze spier wordt ook sfincter 

cuculli genoemd en is waarschijnlijk een unieke spier die in geen andere diersoort gevonden is 

(Himly,1801; Böhme en Senglaub, 1988). De spier wordt door verschillende zenuwen geïnnerveerd: 

het craniaal gedeelte door de n. facialis (VII) en het rompgebied door de n. thoracalis anterior 

(Michelsson, 1922).  

 

 

 

 

 

  

1) m. orbicularis panniculi pars dorsalis 

2) m. orbicularis panniculi pars dorsolateralis 

3) m. orbicularis panniculi pars lateralis 

4) m. frontocuticularis 

5) m. mandibulocutaneus 

6) m. sternofacialis 

7) m. humeroabdominalis 
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caudaal                                                                                    craniaal 

 

Fig.4: Ventraal aanzicht van de huidspieren en ermee verbonden spieren 

van de egel na verwijderen van de romp, naar Gupta (1962) 

 

2.2.2. Accessorische spieren  

Zowel voor het oprollen als voor het ontrollen van de egel zijn diverse accessorische spieren 

betrokken, waarvan hier enkel de twee belangrijkste beschreven worden, namelijk de craniaal gelegen 

m. frontodorsalis en de caudale m. caudodorsalis (Michelsson, 1922). 

De m. frontodorsalis (=m. frontocuticularis (Gupta, 1965), depressor cucculli frontalis (Himly, 1801)) is 

een forse parige spier die begint op het os nasale, het dorsaal gedeelte van de schedel geheel bedekt 

en divergerend naar caudaal loopt (fig. 3,4,5). Vezels van de m. frontodorsalis trekken doorheen de m. 

orbicularis waarbij sommige spierbundels hier aanhechten, terwijl andere vezels doorlopen naar de 

huid en met een peesje in de huid insereren ter hoogte van de schouderregio (fig. 5; Michelsson, 

1922). De m. frontodorsalis kan worden onderverdeeld in een oppervlakkig en een diep deel. Het diep 

deel kan verder onderverdeeld worden in een portio praeauricularis, een portio postauricularis en een 

portio recta (fig.5). Contractie van deze spier trekt het craniale gebied van de romphuidspier naar 

ventraal over de kop. Deze spier wordt geïnnerveerd door een tak van de n. facialis (Gupta, 1962; 

Michelsson, 1922). 

1) m. humero-dorsalis  

2) m. dorso-cuticularis 

3) m. sternofacialis 

4) m. mandibulocutaneus 

5) m. frontocuticularis 

6) m. humero-lateralis 

7) m. caudo-cutaneus  

      dorsalis I en II 

8) m.orbicularis panniculi 

      pars lateralis    

9) m.orbicularis panniculi 

      pars dorsalis et 

      pars dorsolateralis 
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     Fig.5 (A):  Oppervlakkige laag van spieren  
    van hals en kop, fig.1 uit Michelsson (1922) 
 

  

Fig.5 (B): Oppervlakkige spieren van de kop na verwijderen van de oppervlakkige laag 
van de m. temporo-buccalis, fig. 3 uit Michelsson (1922) 

 

De tweede forse spier is de m. caudodorsalis (Michelsson, 1922), die overeenkomt met de m. caudo-

cutaneus dorsalis I en II (fig.4; Gupta,1965) en de depressor cuculli coccygei (Himly, 1801). Deze 

spier begint dorsolateraal op de zesde tot negende staartwervel, loopt naar craniodorsaal en insereert 

op de romphuidspier ter hoogte van de vierde staartwervel. Contractie van deze spier brengt de 

romphuidspier naar caudoventraal. De innervatie wordt verzorgd door lumbaalzenuwen (Gupta, 1962) 

en volgens Michelsson (1922) ook via de n. thoracalis anterior (zie §2.3).  

 

 

 

 

ant= sphincter colli anterior 

auerb= m. auriculo-orbitalis 

aulab= m. temporobuccalis pars auriculolabialis 

aust= m. auriculosternalis 

cd= m. caudo-dorsalis 

est=m. collo-sternalis 

fbs= m. temporo-buccalis, pars superficialis 

Fib= bindweefselplaat van de m. caudodorsalis 

Frds= m. frontodorsalis 

Frdus = m. frontodorsalis, pars superficialis 

int= sphincter colli intermedius 

lev = m. levator labii superioris 

mn= m. maxillo-nasalis 

or= m. orbicularis oris 

orb= m. orbicularis 

plinf= platysma labii inferioris 

plp= platysma, portio postauricularis  

pls= platysma labii superioris 

post= m. frontodorsalis, portio postauricularis 

rec= m. frontodorsalis,  portio recta 

thpr= m. temporo-buccalis, pars profunda 

va= takje van de m. temporo-buccalis naar de laterale   
orbitarand                                                                                             
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2.3. De innervatie van de betrokken spieren 

De n. facialis (VII) innerveert zoals bij andere dieren ook de gelaatsspieren. De reeds hierboven 

beschreven m. frontodorsalis wordt door deze kopzenuw geïnnerveerd, maar er trekken ook enkele 

vezels naar de m. orbicularis (zie fig.6). 

 caudaal                                                                   craniaal 

 

Fig.6: Vertakkingen van de n. facialis (VII) en de n.trigeminus (V) (uit Michelsson, 1922, fig.7) 

De n. thoracalis anterior wordt gevormd door zenuwbundels van C7, C8 en T1 (Michelsson, 1922) en 

innerveert de romphuidspier. De zware zenuw vertrekt uit de plexus brachialis, loopt naar 

caudodorsaal en heeft verbindingen met de intercostaalzenuwen 2 tot 4. Initieel wordt hij bedekt door 

de fijne m. humeroabdominalis en komt dan pas subcutaan te liggen. Hij geeft talrijke dorsale takjes af 

aan de romphuidspier. Een grote bundel splitst zich af om evenwijdig te lopen met de grens tussen 

stekelkleed en buikvacht. Deze ventrale tak innerveert op zijn verloop zowel de m. humeroabdominalis 

als de romphuidspier (fig.7) .  

De tweede grote tak van de n. thoracalis anterior loopt naar caudodorsaal en vormt een scherpe hoek 

met de ventrale tak. Hij geeft op zijn traject talrijke takjes af voor de romphuidspier en innerveert op 

zijn einde de m. caudodorsalis (Michelsson, 1922). 

 

 

 

 

 

  

Zenuwtakken van de N. facialis (VII) en de 

 N. trigeminus (V)   

 

aum=ramus auriculo-mandibularis              

aur= ramus  auricularis posterior                  

aust= ramus  auriculo-sternalis                      

bucc= ramus buccinator                               

bv=ramus levator labii superioris                

d= ramus  digastricus                                      

est= ramus  collo-sternalis                              

frd,post= ramus frontodorsalis                    

na= ramus maxillo-nasalis                                                               

nuch= ramus  nuchalis 

oec= ramus  occipitalis  

or= ramus orbicularis oris 

orb= ramus orbicularis panniculi  

pl,plp,zgau= ramus  platysma  

r.auv=ramus anastomicus 

sph= ramus  sphincter colli 

tb= ramus  temporo-buccalis 
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caudaal                                                                       craniaal 

 

Fig.7: Vertakking van de n. thoracalis anterior in de m. humero-dorsalis, (uit Michelsson, 1922, fig.13) 

Samengevat wordt de romphuidspier geïnnerveerd door de n. thoracalis anterior en de n. facialis, de 

m. frontodorsalis door de n. facialis en de m. caudodorsalis door de n. thoracalis anterior en takken 

van lendenzenuwen (Gupta, 1962).  

 

Besluit 

De n. thoracalis anterior lijkt uiterst geschikt voor selectieve geleidingsanesthesie. Michelsson (1922) 

heeft experimenteel aangetoond dat transsectie van de n. thoracalis anterior tot gevolg heeft dat de 

egel zich niet meer kan oprollen, maar wel nog in staat is om de craniaal gelegen stekels op te richten 

door contractie van de m. frontodorsalis. 

De door Michelsson (1922) beschreven n. thoracalis anterior vertoont qua oorsprong (plexus 

brachialis) en innervatiepatroon (romphuidspier) een grote gelijkenis met de n. thoracicus lateralis die 

vermeld is in de huidige veterinair-anatomische literatuur (Nomina Anatomica Veterinaria, 2005). 

Daarom wordt de betreffende zenuw verder in dit werk aangeduid met de actuele term n. thoracicus 

lateralis.  

 

 

 

 

 

 

 

Zenuwtakken naar volgende spieren 

orb= m.orbicularis panniculi 

I2,3,4= verbinding (ramus communicans) 

met de respectievelijke intercostaal-

zenuwen 

ha= m. humero-abdominalis 

c= m.caudo-dorsalis 
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3. EIGEN WERK 

3.1. MATERIAAL EN METHODEN 

3.1.1. Dissecties 

Om een goed beeld te krijgen van de voor deze studie relevante anatomie van de egel werden er in 

de eerste fase vijf macroscopische dissecties van egels uitgevoerd. Bij de eerste drie egels werd de 

dissectie van craniaal uit uitgevoerd. Na het villen van de kop werd er een snede gemaakt in de 

dorsale mediaanlijn van het achterhoofd tot aan de start. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een 

forse prepareerschaar omdat de stekels voor een scalpel te stevig zijn. De huid was vlot los te 

prepareren omdat het onderliggende vetweefsel een losse laag vormt. Na omklappen van het laterale 

stekelkleed waren grote zenuwen en bloedvaten geëxposeerd (fig.8). Bij de cachectische dieren kon 

steeds duidelijk de n. thoracicus lateralis met zijn begeleidende bloedvaten gelokaliseerd worden 

(fig.8).  

 

Fig.8: Foto van een unilateraal gevilde egel. De asterisk duidt op n. thoracicus lateralis; de boven-

liggende huidzone bevindt zich bij de staande egel 1 cm caudaal van de elleboog en 1,3 cm ventraal 

van de overgang stekelkleed naar gewone vacht. 

Twee andere gestorven egels werden in opgerolde toestand diepgevroren en vervolgens met een 

lintzaag in transversale respectievelijk sagittale schijven gezaagd. Tijdens het ontdooien van deze 

schijven werden ze onder de stereomicroscoop verder gedissecteerd en gefotografeerd.  

3.1.2. Injecties met Chinese inkt 

Gebaseerd op de dissectiebevindingen werd bij een opgerolde gestorven egel Chinese inkt van 

verschillende kleuren ingespoten als simulatie voor geleidingsanesthesie van de n. thoracicus 

lateralis. De inspuitplaatsen werden met kopspelden van de overeenkomstige kleur gemerkt (fig. 9A). 
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Dicht bij de overgang van vacht naar stekels werd blauwe inkt van mediaal naar lateraal en groene 

inkt van lateraal naar mediaal in de door de gecontraheerde kringspier ontstane huiplooi gespoten. 

Vervolgens werd het preparaat op de hoger beschreven manier gedissecteerd. 

3.1.3. Histologie  

Om de macroscopisch gelokaliseerde structuren met zekerheid te kunnen identificeren werd 

histologisch onderzoek uitgevoerd bij twee dieren. Een huidstaal werd genomen van de met asterisk 

aangeduide zone in figuur 8. De 0,5 cm x 0,5 cm grote huidzone en de onderliggende structuren 

werden losgeprepareerd, met spelden op een stevige kartonplaat vastgeprikt en aldus gefixeerd in 

een gebufferde 3,5% formaldehydeoplossing. Van dit weefsel werden histologische paraffinecoupes 

gemaakt en met hematoxyline-eosine (H.E.) gekleurd (fig.10 en 11).  

3.1.3. Radiografie 

Bij de opgerolde egel is het niet mogelijk uitwendig te bepalen waar en hoe de ledematen ten opzichte 

van elkaar gelegen zijn, omwille van de in verschillende richtingen opgerichte stekels en de 

uitgesproken dikke subcutane vetlaag. Om deze positie te visualiseren werden latero-laterale (fig.12) 

en dorso-ventrale (fig.13) radiografische opnamen in de Vakgroep Medische beeldvorming aan de 

Faculteit Diergeneeskunde van de UGent gemaakt. De parameters voor deze opnames waren 10 mAs 

en 52 kV. 

3.1.5. Echografie 

Echografisch onderzoek werd uitgevoerd met het echografisch toestel LOGIQ 7 (GE Healthcare, 

U.S.). De gebruikte sonde was van het microconvexe type (6-10 MHz); de beelden werden gemaakt 

met een frequentie van 10 MHz. De egel werd niet geschoren maar er werd overvloedig gebruik 

gemaakt van aquasonic ultrasound transducer gel (Parker).  

 

3.2. RESULTATEN 

3.2.1. Dissecties  

Tijdens de uitgevoerde dissecties van cachectische egels waren de zenuwen en bloedvaten steeds 

duidelijk subcutaan te lokaliseren (fig. 8). Om te bevestigen dat de gelokaliseerde structuur met 

zekerheid een zenuwstreng was werden histologische coupes gemaakt (fig. 11).  Bij dieren in goede 

conditie liggen deze structuren in de dikke subcutane vetlaag ingebed en zijn moeilijk op te sporen.  

Ook in de doorsneden van opgerolde bevroren egels waren de zenuwen en bloedvaten te lokaliseren 

die leiden tot de romphuidspier. Toch was het niet mogelijk het exact verloop van de n. thoracicus 

lateralis bij de opgerolde egel op basis van deze preparaten te reconstrueren. 

3.2.2. Injecties met Chinese inkt  
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De simulatie voor geleidinganesthesie met behulp van Chinese inkt demonstreerde dat de gekozen 

injectieplaatsen in de onmiddellijke buurt liggen van de n. thoracicus lateralis. De kopspelden die in 

foto 9 A zijn omkaderd duiden de injectieplaatsen aan die overeenkomen met het gedissecteerde 

subcutaan weefsel op foto 9 B. Dit geeft aan dat de zenuw gemakkelijk te bereiken is door injectie en 

dat de rand van het stekelkleed een goed referentiepunt zou moeten zijn.  

A  B  

Fig.9: Foto A toont de egel met de door kopspelden gemerkte injectieplaatsen; foto B toont de zenuw 

(pijltjes) en bloedvaten met het omgevend vet die door inkt gekleurd zijn 

3.2.3.  Histologie 

De histologische coupes bevestigen de correcte identificatie van de neurovasculaire streng. Figuur 10 

toont een overzicht van de huid. Figuur 11 is een detailopname van de subcutane structuren die 

bestaan uit twee grote zenuwbundels (1), een grote arterie (2) en twee begeleidende venen (3). 

 

Fig.10: Overzichtsfoto van een histologisch coupe (H.E.) van de huid van de egel ter hoogte van de 
inspuitplaats. Dit overzichtsbeeld geeft van boven naar onder de epidermis (1), de dermis (2) met de 
haarfollikels, en de hypodermis (3) met bloedvaten (4), zenuwen (5) en vezels van de kringspier (6). 
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Fig.11: Deze detailopname (H.E.) toont twee subcutane zenuwstrengen (1)  
vergezeld van een grote arterie (2) en venen (3). 

 

 3.2.4. Radiografie 

De radiografische opnames van de opgerolde egel demonstreren de karakteristische lichaamshouding 

die de egel inneemt als hij zich oprolt. In figuur 12 zijn de uitgesproken kyfose en flexie van de 

ledematen op te merken. Op de dorsoventrale opname (fig.13) vallen de mediaal gerichte voetzolen 

bijzonder op.  

 

Fig.12: Op een laterolaterale radiografie van een opgerolde egel zijn de 
 sterke rugkromming en de flexie van de ledematen duidelijk zichtbaar. 
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Fig.13: Dorsoventrale radiografie van een opgerolde egel: 
noteer de naar mediaal gerichte positie van de voetzolen 

 

3.2.5. Echografie 

Gebruik van echografie met Dopplerfunctie, een niet-invasieve techniek om de gezochte 

neurovasculaire streng in beeld te brengen, heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Met de 

Dopplerfunctie traden er te veel artefacten op om met zekerheid een lokalisatie te kunnen uitvoeren. 

Met het gewoon echobeeld waren er pulsaties te detecteren die waarschijnlijk afkomstig zijn van een 

arterie, maar ook deze bevinding was niet eenduidig. 

3.3. DISCUSSIE 

De nomenclatuur van de spieren en zenuwen die betrokken zijn bij het oprolmechanisme van de egel 

is zeer verwarrend in de literatuur. Een meer uniforme en correcte nomenclatuur is daarom ten 

zeerste nodig. De n. thoracalis anterior die Michelsson (1922) zeer uitgebreid beschreven heeft, heeft 

dezelfde oorsprong en verbindingen met de intercostaalzenuwen als de n. thoracicus lateralis die in 

de Nomina Anatomica Veterinaria (2005) vermeld staat. De n. thoracicus lateralis staat in voor de 

innervatie van de romphuidspier (m. cutaneus trunci) zoals de door Michelsson (1922) beschreven n. 

thoracalis anterior de romphuidspier van de egel innerveert. Daarom wordt voorgesteld de betreffende 

zenuw aan te duiden met de actuele naam n. thoracicus lateralis. 

Gezien de speciale vorm, afsplitsing en functie van de romphuidspier bij de egel is een speciale 

naamgeving hier van pas. Een compromis tussen de gedetailleerde beschrijvingen van Gupta (1965), 

Michelsson (1922) en Himly (1801) en de moderne nomenclatuur zou kunnen gebruikt worden. 

Conform met de huidige nomenclatuur (Nomina Anatomica Veterinaria, 2005) moet de m. orbicularis 

panniculi als m. cutaneus trunci aangeduid worden. Omwille van zijn bijzondere vorm en functie is het 

zinvol de m. cutaneus trunci bij de egel onder te verdelen in drie of twee delen: meest aanleunend aan 
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de Nomina Anatomica Veterinaria (2005) is het voorstel dat berust op de onderverdeling van Gupta 

(1965), namelijk in drie delen die de pars dorsalis, de pars dorsolateralis en de pars lateralis kunnen 

worden genoemd. Een meer functionele en meer morfologisch descriptieve naamgeving zou zijn m. 

cutaneus trunci pars cucullaris voor het dorsaal deel en m. cutaneus trunci pars orbicularis voor het 

ventrolateraal deel. De indeling in twee segmenten is gebaseerd op de beschrijvingen van Michelsson 

(1922), die de dorsale en dorsolaterale delen als een eenheid aanziet. De opsplitsing van beide 

onderdelen is immers van ondergeschikt belang, omdat onderverdeling van de flinterdunne romphuid-

spier op dissectie niet goed te herkennen is en omdat er geen functioneel verschil tussen deze twee 

spierdelen uit te maken is. Verder heeft dit laatste voorstel het voordeel dat het elementen van 

nomenclatuur bevat die in de literatuur over de egel gebruikt worden.   

De anatomische preparatie heeft aangetoond dat de n. thoracicus lateralis oppervlakkig verloopt en 

ingebed is in een dikke subcutane vetlaag. Dit is uiteraard gunstig om een geleidingsanesthesie uit te 

voeren. Bij de niet opgerolde egel loopt de ventrale hoofdtak van de betreffende zenuw iets ventraal 

van de overgang buikvacht en stekelkleed van craniaal naar caudaal (fig.14). De overgangszone 

vormt een uitstekend oriëntatiepunt voor een injectieplaats. Uit de dissecties kon helaas geen zekere 

informatie bekomen worden over het verloop van de zenuw als de egel opgerold is, maar bij de 

injecties met Chinese inkt op plaatsen waar de zenuw te vermoeden is, bleek de inkt in de directe 

omgeving van de n. thoracicus lateralis terecht te komen.  

 

Fig.14: Projectie van de n. thoracicus lateralis, volgens de beschrijving van Michelsson (zie fig.6), in 

een egelsilhouet. De blauwe lijn vertegenwoordigt de overgang tussen stekelkleed en buikvacht. 

De hier en in de literatuur beschreven n. thoracicus lateralis vervult alle criteria nodig voor een 

geleidingsanesthesie om de oprolreflex van de egel te onderdrukken. De zenuw is groot, innerveert de 

belangrijkste spieren en verloopt subcutaan.  

De n. facialis is eveneens een belangrijke zenuw waarvan het functioneren noodzakelijk is voor het 

initiëren van het oprolmechanisme. Deze zenuw veroorzaakt contractie van de m. frontodorsalis die op 

zijn beurt zorgt dat het craniaal stekelkleed over de kop wordt getrokken. De n. facialis is echter 
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moeilijk aan te prikken en zeker niet bereikbaar als het dier opgerold is, omdat de kop dan volledig 

verborgen is onder de stekelkap. Daarom komt de n. facialis voorlopig niet in aanmerking voor 

geleidingsanesthesie. 

Bij de egel is een pop-off syndroom beschreven waarbij het caudaal deel van de romphuidspier niet 

over het bekken wordt getrokken, waardoor de protectie in het gedrang komt. De etiologie van dit 

syndroom is onbekend. Operaties om het caudaal deel van de romphuidspier ventraal te fixeren, 

kenden een matig succes (Fehr, 2009). Een gebrek aan gedetailleerde anatomische kennis staat een 

succesvolle operatieve ingreep waarschijnlijk in de weg. 

Na dit literatuuroverzicht en de macroscopische dissecties zijn er een aantal nieuwe vragen 

opgekomen. Hoe verloopt de zenuw met zijn bloedvaten exact als de egel zich in opgerolde toestand 

bevindt en waar op het verloop van de zenuw is het meest aangewezen om de injectie te geven?  

De n. thoracicus lateralis ligt ingebed in een dikke, losse, subcutane vetlaag (panniculus adiposus). 

Als de egel zich oprolt wordt de dorsale huid over zijn lichaam getrokken. Het losse subcutaan vet 

inclusief de zenuwen en bloedvaten zullen zich in deze situatie ook moeten verplaatsen t.o.v. het 

skelet. Om het exacte verloop van de zenuw plastisch te kunnen visualiseren zou een vaatafgietsel 

van de vergezellende bloedvaten waarschijnlijk oplossing kunnen bieden. Dergelijk preparaat zou niet 

enkel de best mogelijke injectieplaats visualiseren, maar zou ook nog kunnen als basis dienen om de 

injectieplaats aan geïnteresseerde dierenartsen te demonstreren. Een contrast micro-CT of een hoge 

resolutie MRI zouden alternatieve mogelijkheden zijn om de zenuw of bloedvaten in beeld te brengen. 

Echografie met een Doppler toestel is reeds getest, maar heeft omwille van talrijke artefacten geen 

degelijke informatie opgeleverd. Verder onderzoek met deze techniek voor de lokalisatie van de 

bloedvaten of zenuwen is aanbevolen indien een geschikte proefopzet mogelijk is.   

De belangrijke vraag naar de meest geschikte plaats op het verloop van de zenuw waar een 

anestheticum kan worden aangebracht is niet eenvoudig te beantwoorden. Om een maximaal effect 

van verdoving te hebben is het nodig om de zenuw zo proximaal mogelijk aan te prikken, met andere 

woorden zo dicht mogelijk bij de plexus brachialis. Een proximale injectie wordt echter 

gecompromitteerd door het bruin vet dat bij de egel in de okselstreek aanwezig is. In deze regio wordt 

het medicament slechter geabsorbeerd (Baumgartner, 2005) en het bruin vet kan mogelijks 

beschadigd worden (Saupe en Schicht-Tinbergen, 2008; Kramm, 1979). Dit is uiteraard gevaarlijk voor 

de egel in hibernatie. Een tweede probleem dat zich voordoet bij een proximale injectie is dat er op de 

flank van de egel geen oriëntatiepunten zijn om een injectieplaats te lokaliseren. Palpatie van 

botuitsteeksels komt niet in aanmerking omwille van het stekelkleed en de dikke subcutane vetlaag. 

Daarom situeert de meest geschikte injectieplaats zich ter hoogte van het distale traject van de n. 

thoracicus lateralis. Hierbij zullen er wel delen van het innervatiegebied niet worden verdoofd. Het 

voordeel is echter dat de zenuw bij de staande egel langs de ondergrens van het stekelkleed loopt, 

wat een gemakkelijk oriëntatiepunt is (fig.14). 

In een vervolgstudie zal ingegaan worden op deze vragen. Daarbij ware het interessant om de 

Afrikaanse witbuikegel (Atelerix albiventris) comparatief te bestuderen, om te zien of de beoogde 

geleidingsanesthesie ook bij deze soort, die als huisdier wordt gehouden, van toepassing zou kunnen 

zijn. 
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