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A nAtAlizUmABkezelés kAPCsÁn 
kiAlAkUlÓ Pml DiAgnÓzisÁnAk 
FelÁllÍtÁsA A tünetmentes 
szAkAszBAn mr-VizsgÁlAt 
segÍtségéVel

A natalizumab, az α-4-integrin celluláris adhéziós mole-
kulához kötődő humanizált monoklonális antitest meg-
akadályozza a fehérvérsejtek átjutását a vér-agy gáton. 
Ez a szer hatékony kezelést jelent a sclerosis multiplex 
(SM) ellen, használatát azonban korlátozza a progresszív 
multifokális leukoencephalopathia (PML) kialakulásának 
kockázata.

Esetismertetés. A hét éve relapszáló-remittáló sclerosis 
multiplexben szenvedő 61 éves nőbetegnél 24 hónapos 
natalizumabkezelést követően PML alakult ki. A beteg 
kórtörténetében 13 évvel korábban emlőrák szerepel, 
emiatt daganateltávolítás, besugárzás és kemoterápia tör-
tént, amelyeket tamoxifenkezelés követett.

Sclerosis multiplex miatt kezdetben, öt éven át, 
interferon-β-kezelést kapott, betegsége ebben az időszak-
ban relapszáló-remittáló lefolyásúvá vált, két klinikailag 
jelentős relapsus alakult ki. Mindemellett az agyi MR-
vizsgálat alapján klinikailag tünetmentes demyelinizáló 
elváltozások jelentek meg. Az interferon-β-kezelést leál-
lították és három hónapon keresztül havonta alkalmaztak 
metilprednizolon-terápiát. Betegsége erre nem reagált, így 
két évvel ezelőtt natalizumabkezelést indítottak. Hatha-
vonta a klinikai és MRI-vel végzett radiológiai kivizsgálá-
sok megtörténtek. Ebben a két évben alsó végtagi spas-
ticitasa és ataxiája kismértékben súlyosbodott, de jelentős 
relapsus nem jelentkezett. A 6., 12. és 18. hónapban vég-
zett MR-vizsgálatok nem igazoltak új elváltozásokat.

A natalizumabkezelés megkezdése után 24 hónappal 
végzett rutin-MR-vizsgálat vízelnyomásos, úgynevezett 
FLAIR-szekvenciával (fluid-attenuated inversion reco-
very) fokozott jelintenzitást mutatott a juxtacorticalis 
fehérállományban a jobb oldali frontális régió középső 
területein, valamint frissen megjelent fokozott jelintenzi-
tást jelzett a frontális cortex medialis területein (A ábra), 
ami felvetette a PML gyanúját. Bár nem álltak fenn friss 
panaszok vagy tünetek, a képalkotó vizsgálat eredménye 
nyugtalanító volt, ezért sürgős lumbálpunkció történt, 
majd öt napon át plazmaferézist alkalmaztak. A gerincve-
lői folyadékból végzett biokémiai vizsgálatok eredménye 
és a sejtszámok egyaránt a normális tartományban voltak. 
Az első gerincvelői folyadékmintából végzett PCR-vizs-
gálata a JC-vírus kimutatására mind az ausztráliai refe-
rencialaboratóriumban, mind az NIH laboratóriumában 
negatívnak bizonyult. Az egy héttel később levett újabb 
liquormintában az ausztráliai laboratórium 11 kópia/ml 

mennyiségben mutatta ki a vírust, amely eredmény a vizs-
gálómódszer szokásos kimutatási határa alatt volt, a NIH 
laboratóriumában végzett vizsgálat eredménye eközben 
negatívnak bizonyult. Mefloquinkezelést indítottak rend-
szeres MRI és klinikai kontroll mellett. 

Nyolc héttel később immunrekonstrukciós gyulladá-
sos szindróma (IRIS – immune reconstruction inflamma-
tory syndrome) alakult ki átmeneti beszédképtelenséggel 
és az EEG-vizsgálat során észlelhető bifrontális epilepti-
form tevékenységgel. Az MR-vizsgálat során a T2-súlyo-
zott képeken számos területen fokozott jelintenzitás és a 
frontális lebenyek subcorticalis fehérállományában kont-
rasztanyag-halmozás ábrázolódott (B ábra), ami jelentős 
mértékben különbözött a két héttel korábban elvégzett 
felvételsorozattól. A leviracetamkezelés hatására a beteg 
klinikai állapotában és az EEG-vizsgálatok szerint is javu-
lás alakult ki. Egy ciklus intravénás metilprednizolont ka-
pott. A sorozatos MR-vizsgálatok az elváltozások javulá-
sát és stabilizálódását igazolták. A négy hónappal később 
végzett harmadik lumbálpunkció során az ausztráliai la-
boratóriumban 180 kópia/ml, a NIH laboratóriumában 
9 kópia/ml mennyiségben mutatták ki a JC-vírus DNS-
ét. Nyolc hónappal később a beteg klinikailag továbbra 
is stabil állapotban volt, sem klinikailag, sem a képalkotó 
vizsgálatok alapján nem volt észlelhető jelentős neuroló-
giai progresszió (C ábra).

Megbeszélés. A PML a natalizumabkezelés egyik leg-
fontosabb, életveszélyes szövődménye, amelynek kezelé-
sére a gyógyszer leállításán és a plazmaferézisen túl csak 
korlátozott lehetőségeink vannak. A diagnózis felállítását 
követő három hónapban a betegség mortalitása 30–50% 
között mozog,1 a becsült incidencia pedig 1000 kezelt 
betegből egy eset. A betegség kialakulásának kockázata 
négyszeresére emelkedik azoknál a betegeknél, akik ko-
rábban már kaptak immunszuppresszív vagy kemoterá-
piás kezelést.2

Ez az eset is azt bizonyítja, hogy a natalizumabkezelés 
kapcsán kialakuló PML a rutin-kontroll MR-vizsgálatok 
segítségével már a tünetmentes szakaszban is diagnoszti-
zálható. A betegség progressziója hatékonyan megállítha-
tó, és számos esettanulmány alapján kedvező kimenetel 
érhető el a diagnózis korai felállításával és a natalizumab 
eltávolításával plazmaferézis révén.3–5 A bemutatott eset is 
példázza a szoros betegkövetés fontosságát és az MRI al-
kalmazásával végzett szűrőprogram használatának jelentő-
ségét a tünetmentes szakaszban lévő PML kimutatásában.

A natalizumabkezelés kapcsán kialakuló PML diagnó-
zisát végül az immunrekonstrukciós gyulladásos szindró-
ma (IRIS) kialakulása erősítette meg, amely időszakos be-
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szédképtelenség formájában jelentkezett. Ez a kórlefolyás 
nem tipikus és alátámasztja az IRIS kialakulását jelző új 
vagy progrediáló tünetek irányában végzett szoros moni-
torizálás szükségességét.

Feltűnő, hogy a beteg liquorából a JC-vírus kimutatá-
sára végzett PCR-vizsgálat eredménye kezdetben negatív 
volt. Az eredmény oka lehet egyrészt a vizsgálati mód-
szerből eredő fals negativitás, azonban jelezheti azt is, 
hogy a betegség korai szakaszában a JC-vírus mennyisége 
még kimutathatatlan a liquorban. A tény, hogy a liquor 
PCR-vizsgálata során a kezdetben negatív eredmény bi-
zonytalanná vált (az egyik laboratóriumban pozitívnak, a 
másik laboratóriumban negatívnak bizonyult), az utób-
bi feltételezést támasztja alá. Mindezek az eredmények 
hangsúlyozzák az ismételt liquorvizsgálat fontosságát.

A natalizumabkezelés kapcsán kialakuló PML korai 
diagnózisa alapján a betegség hatékonyan stabilizálható a 
gyógyszer leállításával és plazmaferézis alkalmazásával, ami 
ebben az esetben – a PML-es laesiók frontális elhelyezke-
désével együtt – hozzájárult az itt bemutatott eset kedvező 
kimeneteléhez. Megfontolandó a natalizumabkezelésben 
részesülő betegek folyamatos ellenőrzése MR-képalkotás 
segítségével a korai stádiumú PML kimutatására.
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Ábra FlAir (fluid-attenuated inversion recovery) -szekvenciával végzett mr-vizsgálat

Gadolínium kontrasztanyaggal, vízelnyomásos (FLAIR) szekvenciával végzett MR-vizsgálat a progresszív multifokális leukoencephalopathia (PML) 
diagnózisának felállításakor (A), az immunrekonstrukciós gyulladásos szindróma kezdetekor (B) és nyolc hónappal a PML diagnózisának felállítása után (C).


