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Εισαγωγή-Σκοπός
Προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML) είναι η απομυελινωτική 

εγκεφαλοπάθεια που προκαλείται από την αναζωπύρωση λοίμωξης από τον JCV, ο οποίος 
προσβάλλει τα ολιγοδενδροκύτταρα.

Παρατηρείται κυρίως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και ειδικότερα σε έδαφος ανεπάρκειας 
της κυτταρικής ανοσίας. Έχει περιγραφεί κυρίως σε ασθενείς με  HIV, σε ασθενείς υπό 
αγωγή με μονοκλωνικά αντισώματα, σε ασθενείς με αιματολογικά και ρευματολογικά 
νοσήματα, σε μεταμοσχευμένους, καθώς επίσης σε περιπτώσεις πρωτοπαθούς 
ανοσοανεπάρκειας.  

Η έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης από PML είναι πολύ σημαντική για τους θεραπευτικούς 
χειρισμούς των ασθενών. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα, στα απεικονιστικά 
ευρήματα, στη βιοψία και ιστοπαθολογική εξέταση των αλλοιώσεων ή στην ανίχνευση του 
DNA του ιού μέσω PCR του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Ωστόσο η πραγματοποίηση της 
βιοψίας δεν είναι πάντα εφικτή λόγω θέσεως της βλάβης ή λόγω της κλινικής κατάστασης 
του ασθενούς. Επίσης η ευαισθησία των αποτελεσμάτων της PCR εξέτασης, ειδικά σε 
ασθενής που λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή, είναι χαμηλή. Επομένως ο ρόλος της 
απεικόνισης στη διάγνωση της PML είναι πολύ σημαντικός. 

Σκοπός της εργασίας αποτελεί η παρουσίαση των τυπικών απεικονιστικών ευρημάτων της PML 
στην MRI εγκεφάλου και η διαφορική διάγνωση από διάφορες άλλες ασθένειες. 

Υλικά και μέθοδοι

Αξιολογήθηκαν οι εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας  δώδεκα ασθενών με διαγνωσμένη PML. 
Χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από τα παραπάνω περιστατικά για την παρουσίαση των συνήθων   
απεικονιστικών ευρημάτων στην PML ,σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία.



Οι βλάβες στην PML κατά την εμφάνιση μπορεί να είναι μονήρεις ή πολλαπλές, εντοπίζονται 
στην υποφλοιώδη λευκή ουσία, με συμμετοχή των ινών U. Παρουσιάζουν χαμηλό σήμα σε 
Τ1 ακολουθίες και υψηλό σε Τ2 και FLAIR ακολουθίες. Δεν προκαλούν πιεστικά φαινόμενα 
και δεν παρουσιάζουν ενίσχυση μετά την χορήγηση σκιαγραφικού. 

PML: Συνήθη απεικονιστικά ευρήματα

Εικόνα 1: Μονήρης βλάβη σε ασθενή με PML, χαμηλού σήματος σε Τ1 ακολουθίες και υψηλού σήματος σε Τ2 και FLAIR 
ακολουθίες. Μετά την χορήγηση γαδολινίου δεν παρατηρείται πρόσληψη του σκιαγραφικού

Τ1 +Gd Flair T2

Εικόνα 2: Χαρακτηριστικό των βλαβών της PML είναι η  εντόπιση στην υποφλοιώδη λευκή ουσία και η προσβολή των ινών 
U.



Οι αλλοιώσεις στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο εντοπίζονται συχνότερα στα μέσα 
παρεγκεφαλιδικά σκέλη, με επέκταση στη γέφυρα και στην παρεγκεφαλίδα. Λιγότερο συχνή 
είναι η επέκταση στο μεσεγκέφαλο ή στον προμήκη μυελό.
Η προσβολή του οπίσθιου κρανιακού βόθρου είναι συχνότερη στους ασθενής με HIV 
συγκριτικά με τις άλλες κατηγορίες ασθενών. 

Eικόνα 4: Βλάβη στο 
μέσο παρεγκεφαλιδικό 
σκέλος, με επέκταση 
στη γέφυρα και στην 
παρεγκεφαλίδα, σε 
ασθενή με ΗΙV και 
ανάπτυξη PML

T1+Gd T2

Με την εξέλιξη της νόσου οι προυπάρχουσες βλάβες αυξάνονται σε μέγεθος και συρρέουν, ενώ 
μπορεί να εμφανίστούν νέες εστίες. 
Συνήθως οι βλάβες είναι ασύμμετρες και φείδονται της περικοιλιακής λευκής ουσίας.  
Περιστασιακά μπορεί να παρατηρηθεί επέκταση στη φαιά ουσία (φλοιός, βασικά γάγγλια) 

Απρίλιος 
2010

Ιούνιος 2010 Εικόνα 3: Εξέλιξη της νόσου 
σε επανέλεγχο μετά από 2μήνες 
ασθενούς με πολλαπλή σκλήρυνση 
και λήψη  Νatalizumab.
Παρατηρείται αύξηση του μεγέθους 
της βλάβης δεξιά κροταφικά και 
εμφάνιση νέας αλλοίωσης 
αριστερά κροταφικά 



Στις παλαιές βλάβες και στο κέντρο των νέων βλαβών παρατηρείται  αυξημένη διάχυση 
(χαμηλό σήμα στις εικόνες DWI και  υψηλό στους χάρτες ADC). Η διευκόλυνση της διάχυσης 
οφείλεται στη διαταραχή της κυτταρικής αρχιτεκτονικής, με αύξηση του εξω κυττάριου 
χώρου λόγω της νέκρωσης των ολιγοδενδροκυττάρων, της δράσης των μακροφάγων και 
των αστροκυττάρων.

Στην περιφέρεια των νέων βλαβών παρατηρείται υψηλό σήμα στις εικόνες DWI , που 
μελλοντικά μειώνεται . Το προωθητικό όριο της βλάβης  δεν είναι ομοιογενές και 
παρουσιάζει περιοχές με ενδιάμεσο έως χαμηλό σήμα στους χάρτες ADC, που αντιστοιχεί  
σε περιοχές με αγγειογενές οίδημα (ενδιάμεσο σήμα στον χάρτη ADC) και σε περιοχές με 
κυτταροτοξικό οίδημα και περιορισμό της διάχυσης (χαμηλό σήμα στους χάρτες ADC) λόγω 
της παρουσίας μεγάλων, οιδηματώδων ολιγοδενδροκυττάρων και αστροκυττάρων και της 
διήθησης από μακροφάγα.

Εικόνα 5: DWI σε ασθενή με νέα βλάβη PML σε ασθενή 
με πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή με Natalizumab. 
H αλλοίωση παρουσιάζει χαμηλό σήμα στο κέντρο της και 
περιφερικό δακτύλιο  υψηλού σήματος. 

Ακολουθίες διάχυσης



PML-IRIS

To IRIS (immune reconstitution inflammatory syndrome, φλεγμονώδες σύνδρομο ανοσολογικής αποκατάστασης) 
παρατηρείται σε περιπτώσεις  αποκατάστασης του ανοσολογικού συστήματος ύστερα από μια περίοδο καταστολής ή 
δυσλειτουργίας  και αποτελεί φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού σε εγκατεστημένα παθογόνα. 

Το PML-IRIS αποτελεί μια παράδοξη κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από κλινική και απεικονιστική επιδείνωση σε 
ασθενείς με HIV και PML ύστερα από την έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής ή σε ασθενείς με PML σε έδαφος άλλης 
νόσου στους οποίους διακόπτεται η ανοσοκατασταλτική αγωγή. Ο χρόνος εμφάνισης ύστερα από την έναρξη της 
αντιρετροϊκής αγωγής ποικίλει, αλλά συνήθως είναι 4-8 εβδομάδες. Στους ασθενείς με PML σε έδαφος αγωγής υπό 
μονοκλωνικά αντισώματα το IRIS συνήθως αναπτύσεται κατευθείαν μετά τη διακοπή της αγωγής και είναι πιο 
σοβαρό. 

Χαρακτηρίζεται από αύξηση του μεγέθους των προυπάρχοντων βλαβών και από  περιφερική ενίσχυση αυτών, λόγω 
τοπικής φλεγμονής και διάσπασης του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Μπορεί να συνυπάρχουν πιεστικά φαινόμενα.  
Ωστόσο η απουσία ενίσχυσης των βλαβών σε ασθενείς με  υποψία PML-IRIS και κλινική επιδείνωση δεν αποκλείει τη 
διάγνωση. 

Προσοχή! Σημειώνεται πως σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση υπό μονοκλωνικά αντισώματα συχνά παρατηρείται η 
παρουσία βλαβών με ενίσχυση κατά την αρχική διάγνωση της PML, εν απουσία IRIS. 

T1 +Gd

Εικόνα 6: Βλάβη με κατά τόπους περιοχές ενίσχυσης αριστερά ινιακά σε ασθενή με PML-IRIS



PML σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή 
με μονοκλωνικά αντισώματα

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αναπτυχθεί PML σε ασθενείς 
με πολλαπλή σκλήρυνση (ΜS) υπό αγωγή με μονοκλωνικά αντισώματα. Είναι πολύ 
σημαντική η διαφοροδιάγνωση μεταξύ  νέας βλάβης MS και PML. Στοιχεία που μπορούν να 
βοηθήσουν συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί (από το άρθρο: MRI pattern in 
natalizumab-associated progressive multifocal Leukoencephalopathy, Yousry et al).

Στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί (από το άρθρο: MRI pattern in 
natalizumab-associated progressive multifocal Leukoencephalopathy, Yousry et al).

Τοποθεσία Υποφλοιώδης λευκή ουσία, με εμπλοκή των ινών U
Συχνή προσβολή του φλοιού και των βασικών γαγγλίων
Συχνά αμφοτερόπλευρες βλάβες

Μέγεθος Συνήθως >3 εκ

Όρια Σαφή προς την φαιά ουσία, ασαφή προς τη  λευκή ουσία

Τρόπος επέκτασης Αύξηση του μεγέθους των προυπάρχοντων βλαβών και εμφάνιση νέων

Πιεστικά φαινόμενα Απουσία πιεστικών φαινομένων, ακόμα και στις μεγάλες βλάβες

Εικόνες Τ2W Yψηλό σήμα

Εικόνες Τ1 W Χαμηλό σήμα, με απουσία αναστροφής του σήματος
Υψηλό σήμα είναι ενδεικτικό PML-IRIS

FLAIR Yψηλό σήμα
Καλύτερη  εκτίμηση των βλαβών

DW Πάντα υψηλό σήμα (είτε στα πλαίσια περιορισμού της διάχυσης, είτε λόγω shine through). Υψηλού 
σήματος δακτύλιος στις μεγαλύτερες βλάβες.

Περιεστιακά Συχνά μικρές στικτές βλάβες υψηλού σήματος σε Τ2 εικόνες πλησίον της κύριας βλάβης

Ενίσχυση Συχνή ενίσχυση, στικτή ή δακτυλοειδής

Ατροφία Απουσία ατροφίας στα αρχικά στάδια



Σύμφωνα με τους 
συγγραφείς, τα πιο  
χρήσιμα κριτήρια για 
το διαφοροποίηση 
μεταξύ 
μιας μικρής βλάβης 
PML και μιας νέας 
βλάβης MS είναι η 
υποφλοιώδης
εντόπιση, 
το χαμηλό σήμα στις 
Τ1 ακολουθίες, το 
υψηλό σήμα στις 
ακολουθίες διάχυσης 
και η
παρουσία πολλαπλών 
στικτών εστιών 
υψηλού σήματος σε 
Τ2 ακολουθίες
πλησίον της κύριας 
βλάβης. Για τη 
διαφοροδιάγνωση 
από  PML-IRIS το πιο 
χρήσιμο στοιχείο 
θεωρήθηκε η παρουσί 
α υψηλού σήματος σε 
Τ1 ακολουθίες στα 
όρια των βλαβών.
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Εικόνα 7:Ασθενής  με πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή με μονοκλωνικά αντισώματα
που ανέπτυξε PML.



ΔΔ

Εγκεφαλίτιδα από HIV: Διάχυτες συμμετρικές αμφοτερόπλευρες βλάβες, με 
ατροφία, που φείδονται της υποφλοιώδους λευκής ουσίας και των ινών U. 
Aύξηση του σήματος στις Τ2 ακολουθίες, χωρίς συνοδό μείωση του σήματος στις 
Τ1 ακολουθίες.  

Μιτοχονδριακή εγκεφαλοπάθεια: Επασβεστώσεις στα βασικά γάγγλια στην ΥΤ 
εγκεφάλου. Βλάβες στην λευκή ουσία και συνοδές εκτεταμένες φλοιικές 
βλάβες,με πιθανή ενίσχυση. Οι αλλλοιώσεις είναι μεγάλες, μονήρεις ή πολλαπλές 
και συνήθως ασύμμετρες. Στο follow up είναι πιθανή η ανάδειξη νέων 
εμφράκτων. Συνύθως αναπτύσεται προοδευτική ατροφία, με διάταση του 
κοιλιακού συστήματος.

ΑDEM: Μονοφασική νόσος της οποίας προηγείται μια ιική λοίμωξη. Πολυεστιακές 
ασύμμετρες βλάβες στη λευκή ουσία , που ενισχύονται στην οξεία φάση, αλλά 
όχι στους επανελέγχους. Μπορεί να συνυπάρχουν βλάβες στο νωτιαίο μυελό. 

Αγγειίτιδες: ΟΙ βλάβες είναι ασύμμετρες και σε ορισμένες περιπτώσεις η ΔΔ είναι 
πολύ δύσκολη.



Συμπεράσματα

Η διάγνωση της PML βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υποψία που τίθεται από τα 
ευρήματα στην MT εγκεφάλου. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’οψιν σε 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς με εστιακές ή πολυεστιακές βλάβες στην 
υποφλοιώδη κυρίως λευκή ουσία, με συμμετοχή των U-ινών, οι οποίες δεν 
προκαλούν πιεστικά φαινόμενα και δεν ενισχύονται. Με την εισαγωγή των 
μονοκλωνικών αντισωμάτων  για την αντιμετώπιση  συχνών ασθενειών, όπως η 
πολλαπλή σκλήρυνση και η ν. Crohn, έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των ασθενών σε 
κίνδυνο.  Είναι πολύ σημαντική η εξοικείωση των ακτινοδιαγνωστών  με τα 
απεικονιστικά ευρήματα της νόσου για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση 
της νόσου.
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