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Progresseeruv multifokaalne 
leukoentsefalopaatia (PML) on raske 
kesknärvisüsteemi demüeliniseeriv haigus, 
mida põhjustab John Cunningham’i viiruse 
(JCV) reaktivatsioon.



John Cunningham’i viirus

Nimetatud patsiendi järgi, kelle 
koekultuurist see esimesena isoleeriti.

Viirusega on nakatunud kuni 85% 
täiskasvanud inimestest.

JCV reaktivatsioon immunosupressiooni 
korral viib PML-i tekkele.



PML - epidemioloogia

Esinemissagedus on ligikaudu 1 juht 200 000 inimese kohta.

● Igal aastal haigestus USA-s ja Euroopas kokku ~4000 inimest.

Harvade eranditega esineb ainult immunokomprimeeritud inimestel.

~80% juhtudest tekib HIV foonil

● HIV-1 > HIV-2 (HIV-2 rohkem levinud Aafrikas, PML võib olla aladiagnoositud)
● Tüüpiliselt kujuneb kuid CD4 rakkude arv on 50-100 /μL
● PML-ile iseloomulik lahanguleid ~5% AIDSi surnutest



HIV-ga mitteseotud haigestumine on tõusuteel:

● Organsiirdamine
● Leukeemia
● Pahaloomulised kasvajad
● Põletikulised haigused (SLE, sarkoidoos)
● Isoleeritud CD4 lümfotsütopeenia
● Ravi monoklonaalsete antikehadega

○ Natalizumab (sclerosis multiplexi ravi)
○ Efalizumab
○ Rituximab

Võib esineda ka paraneva immuunsusega patsientidest ja on üks 
klassikalisi immuunrekonstitutsioonisündroomi (IRIS) korral esinevaid 
haigusi.



PML - patoloogia

JCV reaktivatsioon immunosupressiooni 
kontekstis -> oligodendrotsüütide 
destruktsioon -> demüelinisatsioon

● Tüüpiliselt multifokaalne - viitav 
viiruse hematoloogilisele levikule

● Kolded võivad esineda kõikjal 
valgeaines

● Kollete suurus varieerub ühest 
millimeetrist mitme sentimeetrini

● Võib olla väga ulatuslik ja haarata 
tervet hemisfääri



PML - kliiniline pilt

Sümptomid on väga varieeruvad:

● Käitumuslikud ja kognitiivsed häired (⅓ . ½ patsientidest)
● Motoorne nõrkus
● Kõnnihäired
● Nägemisvälja ahenemine
● Kõnehäired
● Koordinatsioonihäired
● Harvem sensoorsed häired, peavalud
● Hilisfaasis võib haigus haarata ka hallainet - krambihood



PML - diagnostika



PML - piltdiagnostika

● Enamasti multifokaalne
● Asümmeetriline
● Kolded võivad paikneda kõikjal ajus:

○ enim haaratud frontaalsagarad ja parieto-oktsipitaalne piirkond
○ iseloomulik sub/jukstakortikaalne haaratus - U-fibers
○ sageli periventrikulaarsel 
○ harvem haaratud basaalganglionid, capsula externa ja tagumise fossa struktuurid (ajutüvi ja 

väikeaju)
○ Võib haarata corpus callosumi

● Massiefekt vähene või puudub
● Kontrasteerumine vähene või puudub
● Hilisfaasis ajuatroofia



PML - KT

Palju vähem tundlik kui MRT!

Asümmeetrilised hüpodensiivsed 
kolded periventrikulaarses ja 
subkortikaalses valgeaines.

Tüüpiliselt ei ole massiefekti ega 
kontrasteerumist.



PML - MRT

T1 - hüpointensiivne

T2 - hüperintensiivne

● Linnutee tunnus

Tavaliselt ei kontrasteeru

● Erandiks PML-IRIS, AIDS + ART ja 
natalizumab-tekkeline PML

Perifeerne ebaühtlane difusiooni 
restriktsioon

Hilisfaasis ajuatroofia
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Terav piir hallainega.

Hajus piir valgeainega.



Linnutee tunnus

Mitmed väikesed punktjad T2 kolded uue 
lesiooni põhikomponendi ümber.
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PML vs sclerosis multiplex



PML - ravi ja prognoos

Spetsiifiline ravi puudub.

● HIV-positiivsetel patsientidel optimiseeritud ART;
● HIV-negatiivsetel patsientidel immunosupressiooni põhjustava teguri 

eemaldamine või selle mõju vähendamine

Tulevik?

● IL-7 teraapia
● Immuunkontrollpunktide inhibiitorid pembrolizumab ja nivolumab
● JCV-ga nakatunud rakke hävitama programmeeritud T-rakud

PML on eluohtlik haigus - kuni pool inimestest sureb mõne kuu jooksul 
peale diagnoosi.
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