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Прогресуюча мультифокальна 
лейкоенцефалопатія після трансплантації 
нирки: літературний огляд і власний 
клінічний випадок

Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефало-
патія (ПМЛ) — прогресуюче демієлінізуюче за-

хворювання центральної нервової системи (ЦНС), 
яке спричинене реактивацією існуючого в латентно-
му стані JC-вірусу (поліомавірусу, JCV); така реакти-
вація відбувається зазвичай при імунодефіцитних 
станах [1] . Через ріст використання імуносупресив-
ної та імуномодулюючої терапії в практиці зросла і 
кількість випадків захворювання ПМЛ [2] .

Етіопатогенез. Основною мішенню JC-віруса 
в ЦНС є олігодендроцити, а саме серотоніновий 
5-гідрокси-2А-рецептор на поверхні гліальних клі-
тин . JC-вірус викликає масивну демієлінізацію не-
рвових волокон за рахунок лізису даних рецепто-
рів . Первинне інфікування JC-вірусом, відбувається 
через дихальну систему або шлунково-кишковий 
тракт і протікає безсимптомно ще в дитячому віці, 
а далі персистує в сечовидільній системі, кістковому 
мозку, мигдалинах і селезінці [1] . Виявлення JCV у 
сечі пацієнтів після трансплантації нирок та у вагіт-
них жінок дає підстави вважати, що нирка є місцем 
латентної інфекції . Проте геном вірусу, виділеного із 
сечі, збігається з геномом вірусу, який виявляють у 
головному мозку хворих на ПМЛ, лише у приблизно 
30% випадках [3, 4] .

Також результатом роботи у вивченні про ПМЛ є 
встановлення того, що патологічний процес може 
бути асоційований не лише з JC-вірусом, але й з ві-

русами родини Herpesviridae . Дослідження та клініч-
ні спостереження доводять, що у деяких пацієнтів 
ПМЛ асоційована мікст-інфекцією, викликаною JC-
вірусом і Herpesviridae . Доведено, що Herpesviridae 
можуть відігравати роль кофактора у прогресуван-
ні JC-вірусіндукованої ПМЛ [5, 6] . Рекомбінація 
між JC-вірусом та вірусом Епштейна — Барр (VEB) 
відбувається у В-лімфобластах у послідовності, яка 
необхідна для нейровірулентності JC-вірусу . Дана 
здатність VEB трансформувати В-лімфоцити може 
призводити до вторинних епігенетичних і генетич-
них мутацій, а також захищати клітини від апоптозу 
[6, 7] .

Оскільки інфекційний процес часто починається 
з півкуль головного мозку та може поширюватися в 
інші відділи ЦНС, такі як стовбур мозку [8], тому й 
клінічні прояви є різноманітними . Однією з харак-
терних рис ділянок ураження є відсутність ознак за-
палення [9] .

Диференційний діагноз. Патогенетичний процес 
руйнування мієлінових оболонок з формуванням 
продуктів розпаду суданофільного типу та перивас-
кулярний розподіл множинних дисемінованих вог-
нищ подібний до розсіяного склерозу [10] . Проте на-
явність класичних форм МР-картини допомагають 
відрізнити дані захворювання [5] . Частіше за все це 
зливне асиметричне двостороннє супратенторіальне 
ураження білої речовини головного мозку, але може 
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бути й одностороннє, а іноді можливо формування 
лише одного вогнища (нагадувати гостре порушення 
мозкового кровообігу) . Часта локалізація — тім’яні й 
потиличні частки, рідше — лобні, а також мозолисте 
тіло . Ураження починається з підкіркових ділянок, 
а потім залучаються глибинні відділи білої речови-
ни . Зонами ураження також стають середні ніжки 
мозочка та прилеглі ділянки мозочка та мосту, з по-
дальшим залученням середнього та/або довгастого 
мозку . У Т1-режимі ділянки ураження не накопичу-
ють контраст і гіпоінтенсивні, в Т2-режимі — роз-
ташовані частіше субкортикально та гіперінтенсивні 
[11] . Гострий дисемінований постінфекційний енце-
фаломієліт можна виключити у разі  відсутності за-
пальних клітин та наявності великого різноманіття 
розмірів та етапу розвитку ділянок ураження . ПМЛ 
майже не схоже на підгострий енцефаліт, незважаю-
чи на наявність внутрішньоядерних еозинофільних 
включень у деяких клітинах [10] . 

Клінічне спостереження. Пацієнтка С ., 42 років, 
звернулася за медичною допомогою зі скаргами на 
порушення пам’яті, загальмованість, головний біль у 
скроневій ділянці справа, напади втрати усвідомлен-
ня з судомами та прикусом язика, слабкість . З анам-
незу відомо, що з одинадцятирічного віку хворіє на 
інсулінозалежний цукровий діабет (ЦД) тяжкого сту-
пеня; два роки тому перенесла оперативне втручання 
з приводу трансплантації нирки, з того часу отри-
мує імуносупресивну терапію (mycophenolic acid (as 
mycophenolate sodium) та ciclosporin) . Два місяці тому 
погіршилась пам’ять на поточні події, стала загаль-
мованою, розсіяною . У зв’язку з тим, що напередодні 
вперше сталися два генералізованих напади з втратою 
усвідомлення та судом, звернулася за медичною допо-
могою . Особа з інвалідністю ІІ групи, не працює .

При огляді неврологічного статусу . Свідомість 
ясна, загальмована . Контакт формальний внаслідок 
вираженого когнітивного зниження, продуктивному 
вербальному не доступна . Здатна відповідати лише 
«ну да…» та посміхатися, стан благодушний, некри-
тичний . Дезорієнтована в місті та часі . Менінгеальні 
знаки негативні . Очні щілини та зіниці D=S . Окомо-
торика можлива у повному обсязі . Реакція зіниць 
на світло жива . Конвергенція не порушена . Ністагм 
відсутній . Обличчя симетричне . Точки виходу трій-
частого нерву безболісні . Язик по середній лінії, при-
куси по боковим поверхням . М’язові атрофії не ви-
явлені . Рухи в кінцівках можливі в повному обсязі . 

М’язовий тонус не змінений, сила достатня . Сухо-
жильні та периостальні рефлекси з верхніх і нижніх 
кінцівок D<S, середньої жвавості . Патологічні піра-
мідні знаки не викликаються . Чутливість збереже-
на . Координаторні проби виконує задовільно . В позі 
Ромберга незначна хиткість . У стані спокою тремору 
немає . Порушень мови нема . Хода незмінена . Симп-
томів натяжіння немає . Напруження м’язів спини 
немає . Паравертебральні точки безболісні . Дисталь-
ні гіпергідроз та гіпотермія в руках . Нестійкий чер-
воний дермографізм .

На фоні підвищення температури тіла до 38,4 
з’явились посмикування лівої половини обличчя за 
типом геластичних судом, періодичні тоніко-кло-
нічні судоми в кінцівках, виражений менінгеальний 
симптомокомплекс (ригідність м’язів потилиці, ха-
рактерна менінгеальна поза), виражений правобіч-
ний геміпарез, психомоторне збудження .

За даними магнітно-резонансної томографії го-
ловного мозку визначається наявність численних 
ділянок підвищеного МР-сигналу в зоні гіпокампів 
(більше лівого), заднього відділу лівої половини та-
ламуса, білої та сірої речовин конвекситальних відді-
лів лобних, тім’яних часток (більше лівої гемісфери 
мозку), кори лівої скроневої частки в режимах Т2 та 
FLAIR (імовірно запального характеру) . Після вну-
трішньовенного введення контрасту на серії отри-
маних томограм ділянок патологічного підсилення 
МР-сигналу не виявлено (рис . 1) .

Глікемічна крива за добу: 12,6 — 19,3 — 14,9 — 
21,06 — 18,4 ммоль/л .

Загальний аналіз сечі: 100 мл; жовта; питома 
вага 1,020; реакція pH 6,0; білок 0,05, глюкоза 624,0 
ммоль/л, кетонові тіла 1,5 ммоль/л, еритроцити 11-13 
в полі зору, лейкоцити 8-12 в полі зору, перехідний та 
нирковий епітелій місцями, багато слизу та бактерій .

Дослідження спинномозкової рідини: 1-ша пробір-
ка — білок 0,39 г/л, глюкоза 4,2 ммоль/л, лімфоцити 
14*106/л, 2-га пробірка — білок 0,46 г/л, глюкоза 4,1 
ммоль/л, лімфоцити 15*106/л, 3-тя пробірка — білок 
0,40 г/л, глюкоза 3,9 ммоль/л, лімфоцити 17*106/л .

Імуноферментний аналіз крові: позитивний ре-
зультат на IgG цитомегаловірусу, вірусу простого 
герпесу 1 та 3 типів, вірусу Епштейна-Барр .

ПЛР ліквору на віруси герпесу 1, 2 та 6 типів, 
Епштейна-Барр негативні .

При проведенні досліджень методом імунофер-
ментного аналізу антитіла до ВІЛ не виявлено .

Рис. 1
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При дослідженні крові на стерильність ріст мікро-
організмів не виявлено .

Виражені дифузні зміни ЕЕГ з білатерально-синх-
ронними спалахами дельта-хвиль, з переважанням 
їхньої амплітуди в правих лобно-скроневих відве-
деннях . Реєструється епилептиформна активність 
у вигляді множинних генералізованих спайків, по-
ліспайків та комплексів спайк-повільна хвиля, яка 
супроводжується міоклонічними посмикуваннями 
лицевої мускулатури .

ЕКГ: ритм синусовий, правильний; горизонтальне 
положення електричної осі серця . ЕКГ-ознаки гіпер-
трофії міокарда лівого шлуночку .

Ехокардіографія: ущільнення стінок аорти; гіпер-
трофія міокарду лівого шлуночку; ознаки підвищення 
діастолічної жорсткості стінок лівого шлуночку; ско-
ротлива здатність міокарду лівого шлуночку в межах 
норми; помірний гідроперикард по задній стінці .

На підставі клінічних даних, результатів лабора-
торних та інструментальних методів дослідження 
був встановлений діагноз: прогресуюча мультифо-
кальна лейкоенцефалопатія на фоні імуносупресив-
ної терапії у вигляді вираженого правобічного гемі-
парезу, психоорганічного синдрому, генералізова-
них нападів судом з втратою усвідомлення, серійних 
парціальних міоклоній, геластичних судом .

Незважаючи на проведену терапію (плазмаферез, 
methylprednisolonum 125 — 1000 мг, ganciclovirum 
500 мг в/в крапельно, ceftriaxonum 2 г, ceftazidimum 
2 г, immunoglobulinum humanum normale 100 мг в/в, 
prednisolonum 30 мг в/м, acidum valproicum 400 мг 

в/в крапельно, citicolinum 2000 мг в/в крапельно, 
“Dialipon turbo” в/в крапельно, levetiracetamum 250 — 
500 — 1000 мг, insulinum за схемою, chlorpromazine 
2,0 в/м, diazepamum 2,0 — 4,0 в/в крапельно, acidum 
mycophenolicum 8 піг, ciclosporinum 150 мг), пері-
одичну стабілізацію стану пацієнтки та корекцію 
імуносупресивної терапії, стан хворої продовжував 
погіршуватися . Наступила зупинка дихання та ефек-
тивного кровообігу, зафіксована біологічна смерть 
після безуспішних реанімаційних заходів .

Обговорення. Даний клінічний випадок доводить, 
що прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопа-
тія — це тяжке та потенційно фатальне багатовог-
нищеве ураження білої речовини головного мозку . 
Основною причиною розвитку даної патології є ре-
активація JC-вірусу, який знаходиться в організмі в 
латентному стані .

Розширене уявлення про клінічний перебіг про-
гресуючої мультифокальної лейкоенцефалопатії, 
відсутність специфічних неврологічних проявів та 
перебігу . Відзначено, що результати МРТ на додаток 
до клінічної картини та анамнестичних даних допо-
магають встановити діагноз ПМЛ та провести дифе-
ренційну діагностику .

Доведено, що прогресуюча мультифокальна лей-
коенцефалопатія у реципієнтів трансплантатів, які 
отримують імуносупресивну терапію та страждають 
на тяжку коморбідну патологію, має несприятливий 
прогноз . 
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Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия после 
трансплантации почки: литературный обзор и собственный кли-
нический случай
Проф. Т.А. Литовченко, А.В. Востротин, доц. О.Л. Тондий, асс. В.В. Лебединец,  
Ю.Л. Колинько

В данной статье рассматривается развитие прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии 
после трансплантации почки на фоне иммуносупрессивной терапии на примере клинического случая. 
На основании обзора литературы известно, что прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопа-
тия — это прогрессирующее демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы, которое 
вызвано реактивацией существующего в латентном состоянии JC-вируса; такая реактивация происходит 
обычно при иммунодефицитных состояниях.

В клиническом случае было продемонстрировано появление данного заболевания, которое развива-
лось фоне иммуносупрессивной терапии после трансплантации почки в анамнезе, и доказано его тяже-
лое и потенциально фатальное многоочаговое поражение белого вещества головного мозга. Расширен-
но представление о клиническом течении прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии, 
отсутствии специфических неврологических проявлений и течения. Отмечено, что результаты МРТ в 
дополнение к клинической картине и анамнестическим данным помогают установить диагноз ПМЛ и 
провести дифференциальную диагностику.

Доказано, что прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия у реципиентов транспланта-
тов, получающих иммуносупрессивную терапию, имеет неблагоприятный прогноз.

Ключевые слова: прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия, демиелинизация, оли-
годендроциты, полиомавирус, рассеянный склероз, острый диссеминированный постинфекционный 
энцефаломиелит.

Progressive multifocal Прleukoencephalopathy after a kidney 
transplantation: based on literature review and own clinical case
Prof. T.A. Litovchenko, O. V. Vostrotin, PHD O.L. Tondiy, ass. V. V. Lebedynets, Y. L. Kolinko

This article discusses the development of progressive multifocal leukoencephalopathy after a kidney 
transplantation on the background of immunosuppressive therap. It’s the example of a clinical case. Based 
on the literature review, it is known that progressive multifocal leukoencephalopathy is a progressive 
demyelinating disease of the central nervous system, which is caused by reactivation of the latent JC virus; such 
reactivation usually occurs in immunodeficient conditions. In the clinical case, the appearance of this disease 
was demonstrated and its severe and potentially fatal multifocal lesion of the white matter of the brain was 
proved. The disease was developed on the background of immunosuppressive therapy after a history of kidney 
transplantation. The understanding of the clinical course of progressive multifocal leukoencephalopathy, 
the absence of specific neurological manifestations and course were expanded. It is noted that MRI results in 
addition to the clinical picture and anamnestic data help to establish the diagnosis of PML and make a differential 
diagnosis. Progressive multifocal leukoencephalopathy in transplant recipients receiving immunosuppressive 
therapy have an unfavorable prognosis.
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