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POVZETEK: pri zdravljenju z biološkimi zdravili so možni različni 
nevrološki zapleti – demielinizacijske bolezni centralnega in perifernega 
živčevja ter aksonske polinevropatije. Najpogosteje je vzročna povezava 
dokazana ob uporabi protiteles proti tumor nekrotizirajočemu faktorju alfa 
(anti-TNF alfa) pri zdravljenju revmatoidnega artritisa in seronegativnih 
spondiloartritisov ter pri uporabi protiteles proti celičnemu površinskemu 
označevalcu na limfocitih CD20 – rituksimabu, ki se uporablja pri 
zdravljenju limfoproliferativnih bolezni, kronične limfocitne levkemije 
(KLL) in neHodgkinovih limfomov.

Progresivna multifokalna levkoencefalopatija (PML), demielini zacijska 
bolezen centralnega živčevja povzročena z reaktivacijo virusa JC, je redek 
zaplet zdravljenja z biološkimi zdravili pri bolnikih z zmanjšano imunsko 
odzivnostjo, ki se največkrat konča s smrtnim izidom. Klinična slika 
bolezni je nespecifična, diagnozo pa potrdimo slikanjem možganovine 
z magnetno resonanco (MR), dokazom virusa v likvorju in v bioptičnem 
materialu možganovine. Serološko testiranje na prisotnost virusa zaradi 
velike prekuženosti populacije ni smiselno.

Pregled nevrologa: ob pregledu ni odstopov v področju možganskih živcev, ni znakov 
piramidne ali cerebelarne okvare. Prisotni pa so nekateri znaki kognitivnega upada, tako kot 
že ob prejšnjih pregledih.

Izvid preiskave likvorja: nespecifičen (zvečana vsebnost beljakovin)

PRIKAZ PRIMERA:
P.Z., 1943, m

2004  levkocitoza, povečane bezgavke, v kostnem mozgu >80% infiltracija z 
malimi limfocitiKLL st A, predlog zdravljenja po shemi F.

2005-2009:  redne kontrole na KOH, brez zdravljenja (W&W).
29.9.2009:  sprejet v SBG na KRG oddelek zaradi perianalnega abscesa.
15.10.2009:  UZ trebušnih organov: povečana vranica in trebušne bezgavke.
16.10.2009:  pregled na KOH: pljučnica v desnem zgornjem režnju. Sprejem na 

int. oddelek SBG za parenteralno antibiotično zdravljenje. Prejel 
imunoglobuline, nato redno 1x mesečno.

10.12.2009:  pulmolog, CT pljuč: opisanih več infiltratov v pljučih, zato napoten 
na KOPA Golnik. Opravil bronhoskopijo: B celični limfom tipa KLL, 
zmerno CD 20 poz, močno CD 52 poz, ZAP 70 visok.

22.1.2010:  pregled na KOH. V lab. izvidih levkocitoza z absolutno limfocitozo, 
anemija, trombocitopenija. Citogenetske preiskave: ni neugodnih 
sprememb genotipa, imunofenotip tipičen za KLL. Predlog zdravljenja 
R-FC.

7.2.2010:  hospitalizacija na ORL SBG zaradi peritonzilarnega abscesa.
4.3.2010:  akutni maksilarni sinusitis
10.3.2010:  akutni gastroenterokolitis povzročen s Campylobacter sp.
12.3.2010:  kontrola na KOH: predlog zdravljenja z R 1x tedensko in Talidomid 

50 mg / d kontinuirano. Zaradi anemije prejel 2x KE. Antibiotična 
profilaksa z valaciklovir in trimetoprim-sulfametoksazol, 1x mesečno 
imunoglobulini.

22.3.2010:  MabThera 700mg iv.
29.3.2010:  pljučnica v levem spodnjem pljučnem režnju.
14.4.2010:  2x KE
14.-16.6.2010: visoka doza metilprednisolona zaradi ogromnih paketov bezgavk v 

pazduhah in na vratu desno.
6.7.2010:  pljučnica v levem spodnjem pljučnem režnju
20.-22.7.2010:  visokodozni metilprednisolon
30.7.2010:  prolongiran respiratorni infekt
3.-14.8.2010: hospitalizacija na INT SBG: pljučnica povzročena z virusom 
 EBV ukinjeno zdravljenje s Talidomidom
13.9.2010:  povečanje bezgavk
11.10.2010: 5 dnevni ciklus LP (klorambucil in metilprednisolon) in obsevanje paketa 

bezgavk v pazduhi. Ob tem nenadne kognitivne motnje. Pregledan 
pri nevrologu (ni znakov žariščnih nevroloških izpadov, ni znakov za 
encefalopatijo) in opravi CT možganov (ni žariščnih sprememb).

6.12.2010: sprejem na INT SBG zaradi febrilne nevtropenije in anemije ter 
neopredeljene splošne oslabelosti, utrujenosti brez žariščnih nevro-
loških izpadov. Odpuščen izboljšan.

28.12.2010: sprejem na INT SBG zaradi akutne zmedenosti. V laboratorijskih 
izvidih: osnovna krvna slika, LDH, elektroliti, bilirubin, amoniak, CRP 
ni takih patoloških odstopov, ki bi pojasnjevali stanje zavesti.
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Izvid MRI možganov: atrofija velikih in malih možganov....periventrikularne lucence v 
smislu subependimalnega edema...hiperintenzivnost desne hemisfere malih možganov....; 
multifokalna okvara bele možganovine ...nespecifično.
Bolnik je kljub podpornemu zdravljenju umrl. Svojci so zahtevali odstop od obdukcije.

ZAKLJUČEK: 
Progresivna multifokalna levkoencefalopatija (PML) je redka demielinizacijska bolezen 
centralnega živčnega sistema, ki se pogosto konča s smrtnim izhodom. Povzroča jo 
reaktivacija latentne infekcije s humanim poliomavirusom JC pri bolnikih, ki so imunsko 
kompromitirani, in bolnikih, ki so zdravljeni z imunosupresijsko terapijo. V razvitem svetu 
sicer pride do asimptomatske okužbe z virusom JC največkrat v otroški dobi pri 70 – 90% 
populacije.
Od leta 2006 je bilo v literaturi opisanih vsaj 70 primerov bolnikov, ki so oboleli za PML 
po zdravljenju z rituksimabom, anti-CD 20 monoklonskim protitelesom, ki se uporablja 
pri zdravljenju limfoproliferativnih bolezni, kronične limfocitne levkemije in neHodgkinovih 
limfomov, vendar patofiziološki mehanizmi, ki so vpleteni v razvoj bolezni, še niso povsem 
pojasnjeni.
Klinična slika PML je nespecifična. Bolnik oboli subakutno z nevrološko simptomatiko kot 
so motnje zavesti, dezorientacija, žariščni motorični izpadi, motnje govora, ataksija hoje in 
motnje vida. Bolezen poteka progresivno in se v večini primerov v povprečno dveh mesecih 
konča s smrtjo obolelega, preživeli pa imajo rezidualne nevrološke izpade.
Diagnozo bolezni postavimo na temelju klinične slike in izvida magnetno resonančnega 
slikanja možganov, ki nam prikaže številne, na T1 sekvencah hipointenzivne in na T2 sekvencah 
hiperintenzivne, pretežno subkortikalne demielinizacijske lezije, ki so ostro omejene ali 
konfluirajoče, in se s kontrastom ne obarvajo. Bolezen potrdimo z dokazom virusa v bioptičnem 
materialu iz možganov in z detekcijo DNK JC virusa v likvorju z metodo PCR.
Zdravljenje s transplantacijo krvotvornih zarodnih celic lahko bistveno izboljša prognozo 
preživetja.


