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een 37-jarige monnik heeft een ascetische levens-
wijze en gebruikt een dieet dat bestaat uit louter 
water en volkorenbrood. Hierdoor is hij ernstig 
ondervoed geraakt. bij bloedonderzoek wordt een 
pancytopenie met gelatineuze transformatie van 
het beenmerg gezien, die zich kenmerkt door foca-
le hypoplasie van zowel vet- als hematopoëtische 
cellen. deze cellen worden vervangen door een ge-

latineuze tussenstof van zure mucopolysachariden. 
de mate van transformatie correleert met de ernst 
van de ondervoeding en is beschreven bij volwas-
sen patiënten uit alle leeftijdscategorieën en bij 
een breed scala aan onderliggende aandoeningen. 
de afwijkingen in het beenmerg kunnen volledig 
verdwijnen indien de voedingstoestand verbetert.
(Ned Tijdschr Hematol 2006;3:160-3)

Inleiding
Ondervoeding door willekeurig welke ziekte kan ge-
paard gaan met een scala aan afwijkingen. Bij aan-
vullend onderzoek worden onder meer anemie, elek-
trolytstoornissen, ‘sick euthyroid syndrome’, centraal 
hypogonadisme, leverfunctiestoornissen en ECG- 
afwijkingen beschreven.1 Minder vaak wordt pancy-
topenie met het beeld van gelatineuze transformatie 
van het beenmerg gezien. Hierbij wordt in het been-
merg een focale hypoplasie van vet- en hematopoëti-
sche cellen aangetroffen, die zijn vervangen door een 
gelatineuze tussenstof van zure mucopolysachariden.
Dit artikel beschrijft een monnik bij wie in een crista- 
biopt, ter evaluatie van een pancytopenie, gelatineus 
beenmerg werd aangetroffen. De afwijkingen zijn 
ontstaan door ondervoeding, die voortkomt uit zijn 
ascetische levenswijze. 

Casus
Een 37-jarige cisterciënzer monnik werd verwezen in 
verband met oedeem aan zijn handen en voeten. De 
voorgeschiedenis vermeldde pulmonale tuberculose 
tien jaar eerder, twee jaar later een pneumokokken-
pneumonie en een status na bilaterale liesbreukcor-
rectie en voetoperatie beiderzijds. Recentelijk was een 

subklinische hypothyreoïdie vastgesteld, waarvoor 
hij werd behandeld met levothyroxine. De patiënt 
woonde al zestien jaar in een klooster, alwaar hij in 
stilte samenleefde met zijn medebroeders onder de 
geloften van armoede, celibaat en gehoorzaamheid. 
Tot het monastieke leven behoorde ook de praktijk 
van het vasten. De concrete invulling hiervan werd 
grotendeels aan het individu overgelaten, met vege-
tarisme als gemeenschappelijk element.
Hij had sinds enkele maanden opgezette handen 
en voeten. Daarnaast voelde hij zich in toenemende 
mate vermoeid en zwak. Dit uitte zich onder meer 
in moeite met traplopen. In zijn reeds aangepaste 
functie van portier, leidde hij een grotendeels zit-
tend bestaan. Hij ontzegde zich zoveel mogelijk het 
plezier in eten. Concreet hield dit in dat hij twee-
maal daags een maaltijd gebruikte van water en ne-
gen sneden (volkoren)brood, al dan niet aangevuld 
met een kleine portie groente. Hij had klachten over 
koude-intolerantie en een lage defecatiefrequentie 
van eens per twee tot acht dagen. Intoxicaties waren 
er niet. Zijn medicatie bestond uit 25 μg levothy-
roxine en een multivitaminepreparaat.
Bij lichamelijk onderzoek was hij zeer mager en bleek, 
met een gewicht van 54 kg bij een lengte van 1,88 m 
(BMI 15,3 kg/m2). De bloeddruk was 90/60 mmHg 

Samenvatting

160



N E D E R L A N D S  T i J D S C H R i F T  V O O R  H E M A T O L O G i E  V O L . 3  N R . 4  -  2 0 0 6

met een pols van 70/min regulair. De rug toonde een 
versterkte thoracale kyfose. Zowel zijn handen als zijn 
voeten waren fors oedemateus met een cyanotisch as-
pect. Er waren geen pathologische lymfomen, net zomin 
als afwijkingen aan het hart, de longen en de buik.
Het laboratoriumonderzoek toonde de volgende bevin-
dingen (de referentiewaarden staan tussen haakjes):
Hematologie. Hb-gehalte 7,3 mmol/l (8,5-11,0); Ht 
0,34 l/l (0,41-0,51); MCV 91 fl (80-100); leukocy-
tenaantal 1,4x109/l (4,0-10,0). Differentiatie: baso-
fielen 0,01x109/l (<0,20); eosinofielen 0,01x109/l 
(<0,40); neutrofielen 0,61x109 (1,5-9,0); lymfocyten 
0,61x109/l (1,0-4,0); monocyten 0,14x109/l (0,2-
0,8); rodebloedbeeld 1+ poikilo- en microcyten, 
trombocyten 70/nl (150-400); APTT 32 sec (<35); 
PT 15 sec (10-14).
Chemie. Normale elektrolyten en nierfunctie, en 
geen gebrek aan foliumzuur, vitamine B12 of ijzer. 
Albuminegehalte 30,1 g/l (35-55); alkalisch fosfa-
tase 85 U/l (<120); γGT 41 U/l (<50) ); ASAT 162 
U/l (<40); ALAT 273 U/l (<45); CRP 0 mg/l (<10).
Endocriene tests. Glucosegehalte 3,2 mmol/l (<4,0-
6,1); TSH-waarde 9 mE/l (0,4-4,0); vrij T4-waarde 
17 pmol/l (10-24); T3-waarde 0,9 nmol/l; antistof-
fen tegen thyroïdeperoxidase <5 mU/l; testosteron-
gehalte 3,9 nmol/l (10-30); LH 2,6 U/l (1-10).
Urine. Geen proteïnurie en een normaal sediment. 
Een CT van de thorax en het abdomen toonde be-
houdens oude afwijkingen die passen bij een door-
gemaakte tuberculose in de linkerbovenkwab van 
de long, geen afwijkingen.
Speciale hematologie. Een cristabiopt gaf een ‘dry 
tap’, zodat cytogenetisch onderzoek niet mogelijk 
was. Het rolpreparaat van het biopt was celarm 

maar bevatte opvallend veel roze gelatineuze neer-
slag. De aanwezige cellen uit erytro- en myelopo-
ese vertoonden geen enkel dysplastisch kenmerk en 
er waren geen megakaryocyten. Het histologische 
beeld toonde normale botbalkjes met mergruimten 
met een zeer geringe celrijkdom, waarbij het weef-
sel was vervangen door een gelatineuze tussenstof. 
Slechts sporadisch werden nog eilandjes van he-
matopoëse gezien, waarin de verschillende reeksen 
voorkwamen en er was verspreid veel ijzerpigment. 
De afwijkingen pasten bij het beeld van gelatineuze 
transformatie van het beenmerg (zie Figuur 1).

beschouwing
De patiënt bleek zeer ernstig ondervoed te zijn ten ge-
volge van een eetstoornis, die voortkwam uit zijn asce-
tische levenswijze. De secundaire verschijnselen waren 
oedeem, leverfunctiestoornissen en endocriene stoornis-
sen als ‘sick euthyroid syndrome’ en centraal hypogona-
disme en gelatineuze transformatie van het beenmerg. 
Bespreking van de achtergronden van de complexe 
genese van oedeem bij ondervoeding valt echter bui-
ten bestek van dit artikel.2

Gelet op de pancytopenie kan differentiaaldiagnos-
tisch ook aan een hypoplastische myelodysplasie of 
een aplastische anemie worden gedacht. De granu-
locyten in het perifere bloed vertoonden echter geen 
enkel dysplastisch kenmerk (zoals hypogranulatie, 
toxische korreling, afwijkende segmentatie of chro-
matinecondensatie). De trombocyten toonden ook 
geen afwijkende vorm of korreling en de megakaryo-
cyten in het histologische preparaat waren normaal. 
Cytogenetisch onderzoek kon niet worden verricht 

Figuur 1. A. Normaal beenmerg. B. Beenmerg van een patiënt met daarin spaarzaam hematopoëtische cellen omgeven door 
een gelatineuze tussenstof die past bij gelatineuze beenmergtransformatie.
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vanwege de ‘dry tap’. Voor een aplastische anemie 
ontbrak anamnestisch een predispositie zoals een 
voorafgaande radio- of chemotherapeutische behan-
deling, blootstelling aan chemicaliën of medicatie en 
er waren ook geen klinische aanwijzingen voor een 
recent doorgemaakte virale infectie. Dankzij verse 
groente en een multivitaminepreparaat werden geen 
foliumzuur-, vitamine B12- en ijzerdeficiënties gezien. 
Het beenmergbiopt liet zelfs veel ijzer zien met slechts 
een enkele sideroblast, wat op een ijzerinbouwstoor-
nis wijst; ringsideroblasten werden niet waargenomen 
zoals die bij een myelodysplasie, onafhankelijk van 
de ijzervoorraad, kunnen voorkomen. Hierbij dient 
te worden opgemerkt dat cytologisch onderzoek ont-
brak en het beenmerg celarm was. De gelatineuze 
tussenstof valt langs histochemische weg te karak-
teriseren als hyaluronzuur. Het beenmergbeeld was 
echter zo klassiek dat hiervan is afgezien. 
Ondanks de ernstige ondervoeding was er slechts 
een licht verlaagd plasma-albuminegehalte en wa-
ren de waarden voor de oriënterende stollingstests 
normaal. De verklaring hiervoor kan zijn dat deze 
parameters niet direct de energievoorraad van het li-
chaam reflecteren (dat is de hoeveelheid triglyceride 
in de adipocyten).
In een studie bij mensen met zeer ernstige ondervoe-
ding hadden 2 groepen patiënten met een BMI van 
9,8 en 13,6 de respectievelijke plasma-albuminegehal-
tes van 33,5 en 40,5 g/l.3 Gelet op het hele klinische 
beeld werd de gelatineuze beenmergtransformatie bij 
de patiënt toegeschreven aan de ondervoeding.
Gelatineuze beenmergtransformatie wordt geken-
merkt door focale hypoplasie van de vet- en hemato-
poëtische cellen, waarbij deze worden vervangen door 
een amorfe gelatineuze tussenstof van zure mucopo-
lysachariden.4,5 Dit verschijnsel kan zich voordoen 
bij aandoeningen die gepaard gaan met ernstig ge-
wichtsverlies en is beschreven bij volwassen patiënten 
van alle leeftijdscategorieën, met een geringe piek bij 
het aantal patiënten in de leeftijdscategorie van 20-
29 jaar.6 Er lijkt hierbij een trend te bestaan dat ern-
stigere en uitgebreidere afwijkingen voorkomen bij 
jongere en met name mannelijke patiënten. Het mag 
opvallend worden genoemd dat in de literatuur tot nu 

toe slechts één casus van gelatineuze beenmergtrans-
formatie bij kinderen is verschenen.
Het spectrum van de onderliggende ziektebeelden 
varieert van anorexia nervosa en coeliakie tot ern-
stige infecties (zoals aids), systeemziekten en malig-
niteiten. Bij jongeren onder de 40 jaar ziet men rela-
tief veel ernstige infecties, op de middelbare leeftijd 
meer alcoholisme en bij patiënten boven de 60 jaar 
komen meer tumoren voor en is chronisch hartfalen 
een ziekte in opkomst. Het is gebleken dat de af-
wijkingen reversibel zijn indien de voedingstoestand 
van de patiënt zich herstelt.
De precieze pathogenese is nog onbekend. De lae-
sies zijn vaak focaal van aard, zodat een eenmalig 
normaal biopt het bestaan van gelatineuze transfor-
matie niet uitsluit. Bij patiënten met anorexia ner-
vosa blijkt dat de ernst van de beenmergafwijking 
correleert met de mate van gewichtsverlies, maar er 
is geen verband met leeftijd, ziekteduur en diverse 
laboratoriumbepalingen.7 Hoewel gewichtsverlies 
een bepalende factor lijkt te zijn bij het ontstaan van 
de gelatineuze transformatie, moeten ook nog ande-
re, onbekende invloeden meespelen gelet op het feit 
dat het toch een betrekkelijk zeldzame observatie is, 
terwijl gewichtsverlies en cachexie frequent voorko-
men. De consequenties van gelatineuze beenmerg-
transformatie voor de kliniek van de patiënt zijn ook 
nog niet geheel opgehelderd.
Aangezien de patiënt het vasten in extreme mate 
doorvoerde ten koste van zijn lichamelijke ge-
zondheid, werd hij verwezen naar de afdeling Psy-
chiatrie. De patiënt was volkomen helder in zijn 
opvatting dat hij te mager was, zodat van anorexia 
nervosa geen sprake was. De realiteitstoetsing was 
intact. Er waren geen wanen of psychoses en geen 
stemmingsstoornis. Mogelijk was de patiënt van 
nature een angstige man bij wie de dwangmatig-
heid van het vasten als afweermechanisme tegen 
angst functioneerde. In hoeverre de dwangmatig-
heid een obsessief compulsieve stoornis dan wel 
een persoonlijkheidsstoornis was, blijft onduide-
lijk. Na ampel overleg binnen de religieuze ge-
meenschap werd hij met zorg overgeplaatst naar 
het Vaticaan voor verdere bezinning, alwaar hij 

Aanwijzing voor de praktijk

1. Ernstige ondervoeding kan leiden tot pancytopenie op basis van gelatineuze beenmergtransformatie.

{auteur: cor-
rect veran-
derd?}
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enkele maanden later plotseling overleed. Bij sec-
tie kwamen geen andere verschijnselen aan het 
licht dan ondervoeding.

Conclusie
Gelatineuze beenmergtransformatie is een epifeno-
meen van ernstige ondervoeding. Bij de besproken 
patiënt berustte de cachexie op een eetstoornis in 
het kader van een ascetische levenswijze, met uitein-
delijk een fatale afloop.
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