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REZUMAT
Ne-am propus să evaluăm retrospectiv toţi copiii cu infecţie HIV-1 şi PML diagnosticaţi în perioada 19972009 la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş“. Diagnosticul de PML a fost stabilit
conform definiţiei de consens. A fost analizată atât probabilitatea de supravieţuire, cât şi factorii de prognostic
asociaţi cu supravieţuirea îndelungată. Au fost evaluaţi 26 de pacienţi, 15 băieţi cu media de vârstă de
14,1±4,1 ani, toţi cu transmitere parenterală a infecţiei HIV şi imunodepresie severă, majoritatea naivi la
tratamentul antiretroviral combinat (cART). Au fost înregistrate 15 decese (57,7%), toate în perioada august
1997 – septembrie 2004. Durata mediană de supravieţuire a fost de 3,6 luni pentru întregul lot, cu o
probabilitate de supravieţuire la 4 luni de 41,9% şi la 12 luni de 37,3%. Singurul factor asociat cu supravieţuirea
îndelungată în cadrul analizei de regresie univariată, Cox a fost tratamentul antiretroviral (p=0,05). În analiză
univariată supravieţuirea la copiii care au primit cART s-a asociat cu scorul mai mare de penetrabilitate al
medicaţiei antiretrovirale în LCR şi cu vârsta mai mare a pacienţilor la momentul diagnosticului. Lucrarea
descrie, din cunoştinţele noastre, factorii asociaţi cu supravieţuirea din cadrul celei mai mari cohorte pediatrice
cu PML şi infecţie HIV.
Cuvinte cheie: leucoencefalopatie multifocală progresivă, PML, HIV, copii, cART

ABSTRACT
We aimed to evalute restrospectivey all the children with HIV-1 infection and PML diagnosed between 19972009 at ”Dr. Victor Babes” Hospital for Infectious and Tropical Diseases, Bucharest. PML diagnosis was
estabilished based on consensus case definition. We analyzed the probability of survival and the prognostic
factors asociated to long-term survival. Twenty-six pacients have been evaluated, 15 boys, with average age
of 14.1±4.1 years, all of them with parenterally acquired HIV infection, severe immune suppression, most of
them naive to combined antiretroviral treatment (cART). We have encountered 15 deaths (57, 7%), all of
them between August 1997 and September 2004. The median survival period was 3,6 months for the whole
group, with a survival probability at 4 months of 41.9%, and at 12 months of 37.3%. The only factor associated
with long-term survival by univariate Cox regression was cART (p=0,05). In univariate analyze survival among
children who have received cART was associated with higher cerebrospinal fluid antiretroviral penetrability
score and with higher age of pacients at the PML diagnosis. The paper describes, after our knowledge, the
factors associated with survival among the largest pediatric cohort with PML and HIV-1 infection.
Key words: Progressive Multifocal Leucoencephalopathy, PML, HIV, children, cART
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INTRODUCERE
Leucoencefalopatia multifocală progresivă
(PML) este o afecţiune demielinizantă a sistemului
nervos central (SNC) produsă prin reactivarea virusului JC (iniţialele pacientului de la care a fost
izolat), caracterizată prin modificări histopatologice
şi radiologice specifice. În prezent, imunodepresia
determinată de infecţia cu HIV este cea mai frecventă cauza de PML, cu o incidenţă de 50 de ori
mai mare comparativ cu alte afecţiuni care determină
imunosupresie (1).
Odată cu introducerea pe scară largă a terapiei
antiretrovirale combinate (cART), deşi s-a constatat
o scădere a incidenţei şi mortalităţii PML (2, 3), majoritatea autorilor raportează scăderi mai puţin
semnificative ale incidenţei PML comparativ cu
celelalte infecţii oportuniste ale SNC (4).
Virusul JC (JCV) aparţine genului Polyomaviridae,
familia Papovaviridae. Infecţia organismului uman
cu JCV evoluează inaparent în majoritatea cazurilor,
cu transmitere probabil aerogenă. Foarte probabil
infecţia apare endemic, fapt demonstrat de procentul
de 40-60 din copiii de până la 10 ani cu anticorpi
anti-JCV (5). Până la vârsta adultă, aproximativ
85% dintre populaţia generală are anticorpi tip IgG
împotriva JCV (6). După pătrundere, virusul diseminează în tot organismul, cu cantonare în rinichi
şi ţesutul limfoid, unde rămâne timp de mai mulţi
ani. Mutaţiile suferite în timp la nivelul porţiunii
genomului viral care controlează multiplicarea virusului determină, în anumite condiţii de imunodepresie severă, în principal la pacienţii cu infecţie
HIV, apariţia unei forme neurotrope care infectează
oligodendrogliile şi astrocitele din SNC şi consecutiv le lizează. În ceea ce priveşte cantonarea virusului la nivelul SNC, s-a sugerat că JCV ar produce
o infecţie latentă la acest nivel (7).
Diagnosticul de certitudine în PML, conform
criteriilor CDC (8), se stabileşte prin examen histologic. Diagnosticul bioptic intravitam este dificil.
În asemenea cazuri este utilă hibridizarea in situ cu
probă de ADN viral. Genomul JCV şi proteinele
virale pot fi detectate în secţiuni tisulare prin
hibridizare in situ şi imunohistochimie.
Având în vedere dificultăţile legate de confirmarea diagnosticului de PML în timpul vieţii şi
importanţa unui diagnostic definitiv, mai ales pentru
cazurile atipice, s-a realizat o definiţie de consens,
care implică 3 faze ale diagnosticului: de suspiciune
clinică, neuroimagistică şi confirmarea JCV prin
analiza fie a lichidului cefalo-rahidian, fie a ţesutului
cerebral (9-11).
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Criterii de consens pentru diagnosticul PML
(12):
Diagnostic definitiv (cauzal):
• PML confirmat prin examenul LCR, aspecte
clinice şi RMN evocatoare şi punerea în
evidenţă a JCV în LCR.
• PML confirmat prin examinarea ţesutului cerebral, evidenţierea modificărilor neuropatologice în ţesutul cerebral (biopsie sau
autopsie) cu detectarea ADN JCV sau a proteinelor virale prin tehnici in situ.
Diagnostic prezumtiv (clinic):
• Evidenţierea modificărilor tipice clinice şi la
examenul prin RMN, şi biopsie cerebrală sau
puncţie lombară, fie neefectuată, fie nu s-a
detectat JCV în LCR.
În ceea ce priveşte tratamentul PML, tratamentele
etiologice nu au dat rezultate încurajatoare (13) (14,
15). Recent se pare că utilizarea Mefloquinei, care
are o bună penetrabilitate la nivelul SNC dă rezultate
încurajatoare în PML pe modele animale (16), trialurile terapeutice cu acest medicament fiind în curs
(12). La ora actuală există date care susţin ferm
faptul că cART ameliorează supravieţuirea în PML
prin restaurarea imunologică (17). S-a demonstrat
că cART determină dispariţia JCV în LCR la pacienţii trataţi corespunzător. Se pare că după dispariţia JCV, tratamentul cART are şi un rol protector
împotriva recăderilor, prin întreţinerea răspunsului
CD4 JC-specifice. Astfel, CART a devenit modalitatea standard de abordare terapeutică la pacienţii
cu PML.
Durata supravieţuirii este de obicei mai mică de
6 luni, în medie 4 luni (18), mai ales în lipsa tratamentului ARV, iar prognosticul este foarte rezervat.
Evoluţiile cele mai lungi au fost înregistrate la pacienţii care aveau imunitate bună la momentul
diagnosticului PML şi la pacienţii naivi care au
primit pentru prima dată CART la debutul PML (4,
19). Factorii asociaţi cu evoluţii mai lungi au fost:
niveluri nedetectabile de ADN JCV în LCR, CD4
peste 300/mmc, apariţia PML ca primă boală indicatoare SIDA, şi captarea periferică de substanţă de
contrast la examinarea RMN (4, 20, 21).
La Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.
Victor Babeş“ (SVB) avem una dintre cele mai bine
caracterizate cohorte de copii, adolescenţi şi adulţi
tineri din România. Aceşti pacienţi reprezintă un
grup omogen cu o serie de caracteristici distincte
faţă de alte grupuri populaţionale: au fost infectaţi
cu subtipul F în primul an de viaţă pe cale parenterală. În cadrul acestui grup de copii am descris o
prevalenţă crescută a afecţiunilor neurologice legate de HIV cu un pattern clinic care se aseamănă
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cu cel al adulţilor cu infecţie cronică HIV (22). Din
grupul complicaţiilor neurologice asociate HIV,
PML ocupă locul al treilea după encefalopatia HIV,
meningita tuberculoasă şi cea cu C. neoformans.
Aşa cum am raportat anterior, în cadrul cohortei de
la SVB am descris şi caracterizat clinic cel mai
mare grup de copii cu PML (23). Acest aspect este
cu atât mai important cu cât datele despre PML în
populaţia pediatrică cu infecţie HIV/SIDA transmisă pe cale verticală sunt rare (24, 25), majoritatea
fiind prezentări de caz. În ultimii ani am constatat o
ameliorare a supravieţuirii în cadrul cohortei de
pacienţi de la SVB cu afecţiuni neurologice. Drept
urmare, ne-am propus evaluarea probabilităţii de
supravieţuire în cadrul grupului de copii şi adolescenţi de la SVB diagnosticaţi cu PML şi a factorilor
asociaţi cu supravieţuirea.

PACIENŢI ŞI METODE
Au fost evaluaţi toţi copiii şi adolescenţii din
SVB cu infecţie HIV şi diagnostic de PML. Diagnosticul de PML a fost stabilit conform definiţiei de
consens (11) – diagnostic de certitudine şi diagnostic prezumtiv. Datele clinice pentru diagnosticul prezumtiv au fost prezenţa semnelor de afectare
neurologică focală, cu instalare progresivă şi cu
evoluţie rapidă spre agravare, iar cele imagistice:
leziuni demielinizante multifocale ale substanţei
albe, hipointense în T1, hiperintense în T2 şi
FLAIR, fără edem perilezional, fără efect de masă,
fără captarea substanţei de contrast şi excluderea
altor etiologii.
Am folosit protocolul de evaluare neurologică a
pacienţilor cu infecţie HIV elaborat în Clinică (23)
care cuprinde: date personale, demografice, date
epidemiologice legate de infecţia HIV şi de debutul
afecţiunii neurologice actuale, un model de evaluare
clinică în dinamică neuropsihologică, datele paraclinice serologice şi de biologie moleculară, în
dinamică. Evaluarea paraclinică în dinamică s-a
făcut, în măsura posibilităţilor, pe probe pereche
plasmă-LCR. Au fost incluse exăminarile neuroimagistice – rezonanţă magnetică nucleară, precum
şi examenele complementare pentru stabilirea unui
diagnostic neurologic (examen de fund de ochi,
EEG etc.). Partea finală a protocolului include tratamentele antiretrovirale şi cel specific bolii neurologice (acolo unde există) şi evaluarea răspunsului
la tratament, care poate servi drept criteriu de diagnostic în cazurile incerte.
Confirmarea diagnosticului de PML prin metode
de biologie moleculară a inclus în perioada 20002005 evaluare prin PCR „in house“ pentru

Polyomavirus, metodologia a fost descrisă anterior
(23) şi, începând cu noiembrie 2009, am folosit RTPCR pentru JCV, trusa „The PrimerDesignTM Quantification Kit for Human Polyomavirus“ (type JC).
Pentru evaluarea infecţiei HIV am folosit CD4 şi
ARN HIV. Determinarea ARN HIV s-a făcut
începând cu 2001 din plasmă şi cu 2004 din probe
pereche plasmă–LCR. S-au folosit truse comerciale
Cobas Amplicor HIV-1 Monitor Roche, v2.5 cu
limita de detecţie de 400 c/ml şi v1.5 cu limita de
detecţie de 50 c/ml, HIV-1 RNA Qunatitative
(Abbott) cu limită de detecţie 178 c/ml şi
CobasTaqman RT PCR (limită de detecţie 47 c/ml).
Valorile ARN HIV au fost exprimate în log10 c/ml.
Pentru aprecierea eficienţei cART la nivelul
SNC am folosit scorul de penetrabilitate a drogurilor
la nivelul SNC (26). Am atribuit scor de 4 pentru
Zidovudină, Nevirapină, Indinavir boostat cu
Rironavir; un scor de 3 pentru Abacavir, Efavirenz,
Darunavir boostat cu Rironavir, Fosamprenavir
boostat cu Rironavir, Indinavir, Lopinavir boostat
cu Rironavir, Raltegravir; un scor de 2 pentru
Lamivudine, Stavudine, Atazanavir boostat cu
Rironavir şi neboostat, Fosamprenavir; un scor de 1
pentru Didanosine, Tenofovir, Nelfinavir, Ritonavir,
Saquinavir boostat cu Rironavir şi neboostat,
Tipranavir boostat cu Rironavir, Enfuvirtide.
Pentru aprecierea prognosticului, s-a făcut o evaluare a localizării leziunilor demielinizante, pacienţii fiind împărţiţi în funcţie de leziunile diagnosticate iniţial în 3 grupe: cu leziuni infratentoriale,
cu leziuni supratentoriale şi cu leziuni mixte (infraşi supratentoriale).
Analiza statistică s-a făcut cu programul
MedCalc® versiunea 10.0.2.0. Analiza variabilelor
continue cu distribuţie normală a fost făcută folosind
t test; s-a folosit o limită a semnificaţiei statistice de
0.05. Supravieţuirea a fost evaluată folosind curba
Kaplan-Meyer şi s-au determinat factorii asociaţi
supravieţuirii folosind analiza de regresie Cox.

REZULTATE
Au fost diagnosticaţi în total 26 de pacienţi cu
PML. Prevalenţa PML în cadrul cohortei noastre de
pacienţi cu infecţie HIV este de 4,96% din 524 de
boli definitorii SIDA. Diagnosticul de PML a fost
stabilit începând cu 1997, cu 1-2 pacienţi diagnosticaţi/an, cu excepţia perioadei 2000-2001, când au
fost diagnosticaţi 4 pacienţi/an şi 2003-2004 cu 3
pacienţi/an.
Caracteristicile generale ale lotului de pacienţi
sunt prezentate în tabelul 1.
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Tabelul 1. Datele generale ale pacienţilor cu infecţie HIV şi PML
Număr pacienţi

26

Vârsta la momentul diagnosticului de PML( mediana ± 1 SD),
limite (ani)

14,1± 4,1
(8,3-23,2)

Raport băieţi/fete
Cale de transmitere a infecţiei HIV – parenterală

15/11
26

Durata de timp mediana de la diagnosticul infecţiei HIV la diagnosticul de PML, limite
(ani), n=13

8,7
(5,8-16)

Nr. pacienţi la care diagnosticul infecţiei HIV a fost stabilit concomitent cu cel de PML
Clinică:
Imunologică
Mediana CD4, limite (lf/mmc)
Mediana ARN-HIV, limite (log10 c/ml)
Plasma n=17
LCR n=13
Eşec imunologic şi virologic
cART la momentul debutului afecţiunii
neurologice (n=7 )
Eficienţa virologică şi imunologică

13
B-21, C-5
Clasa 3 - toţi
32 (0-194)

Clasificarea infecţiei HIV anterioară
diagnosticului neurologic

5,78 (2,4-6,5)
3,22 (1,67-5,05)
6
1

Pacienţi fără cART la momentul
diagnosticului PML

Naivi
Cu tratament ART sistat anterior

18
1

Localizarea leziunilor demielinizante la
evaluarea RMN iniţială

Infratentoriale
Supratentoriale
Mixte

6
10
10

Aşa cum reiese din tabelul 1, toţi pacienţii au avut
infecţie HIV transmisă pe cale parenterală, în primii
ani de viaţă. Jumătate dintre pacienţi erau diagnosticaţi anterior cu infecţie HIV şi urmăriţi pe o
perioadă între 5,8 şi 12 ani la SVB sau în alte centre
regionale, fiind referiţi la SBV la momentul complicaţiei neurologice. Infecţia HIV nu era cunoscută
anterior diagnosticului neurologic la 13 copii, PML
fiind prima afecţiune indicatoare HIV/SIDA la aceşti
pacienţi. La momentul diagnosticului neurologic, 5
pacienţi aveau în antecedente boli definitorii SIDA
(2 tuberculoză, 1 PCP, 1 toxoplasmoză cerebrală, 1
wasting syndrome). O singură pacientă a avut în
antecedente o boală definitorie SIDA neurologică
(toxoplasmoza cerebrală), cu 4 ani anterior, vindecată
la momentul diagnosticului PML.
Dintre cei 13 pacienţi cu infecţie HIV cunoscută
anterior diagnosticului neurologic, 8 nu aveau tratament
antiretroviral (5 pierduţi din evidenţă de la momentul
diagnosticului HIV, 1 cu tratamentul sistat din proprie
iniţiativă şi 2 care au refuzat tratamentul antiretroviral).
Şase pacienţi aveau tratament antiretroviral la debutul
bolii neurologice cu diferite scheme, 5 dintre ei cu eşec
imunologic şi virusologic. La un singur pacient s-a
stabilit diagnosticul de PML în contextul sindromului
inflamator de reconstituire imună (IRIS–PML). Acest
pacient, aflat la prima schemă cART, iniţiată cu o lună
anterior, a avut răspuns virusologic favorabil dar fără
creştere semnificativă a CD4.
Din punct de vedere imunologic la momentul
diagnosticului PML, toţi pacienţii aveau imunodepresie

severă, 16 cu CD4<50 lf/mmc. Determinarea ARNHIV a fost posibilă la 12 pacienţi, iar începând din
2004 s-au făcut determinari ale ARN HIV pe probe
pereche ser-LCR (13 pacienţi). Valorile ARN HIV
din LCR la pacienţii cu PML au fost semnificativ
mai reduse (p<0,001) comparativ cu cele plasmatice
3,17±0,98 vs 4,95±1,37 log10 c/ml.
Au fost înregistrate 15 decese (57,7%), toate în
perioada aug. 1997-sept. 2004. În perioada oct.
2004-feb. 2010 au fost 6 pacienţi diagnosticaţi cu
PML, fără nici un deces. Dintre pacienţii care au
decedat, 6 nu au avut cART, iar dintre ceilalţi 9
durata cART a fost mai mică de 4 luni pentru 8
dintre ei. O singură pacientă care a supravieţuit
PML 11 luni a urmat cART timp de 7 luni apoi a
întrerupt tratamentul din proprie iniţiativă.
Durata mediană de supravieţuire a fost de 3,6
luni pentru întregul lot, cu o probabilitate de supravieţuire la 4 luni de 41,9% şi la 12 luni de 37,3%.
Dacă analiza probabilităţii supravieţuirii s-a
făcut eşalonat pe lotul care a primit cART şi cel fără
cART (fig 1), cu o probabilitate de supravieţuire de
63,3% la 3 luni la lotul tratat, comparativ cu o
probabilitate de supravieţuire de 14,3% la lotul netratat (p=0,001). Şansa de supravieţuire (OR) la
lotul care a primit cART a fost de 9,7 (95%CI 2,39
to 39,65) comparativ cu lotul fără cART.
Singurul factor asociat cu supravieţuirea îndelungată în cadrul analizei de regresie univariată
Cox la pacienţii cu PML a fost tratamentul antiretroviral (p=0,05, exp(b)=0,1, 95% CI 0,06-0,60).
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Supravietuirea in functie de durata cART
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Figura 1. Supravieţuirea la copiii cu infecţie HIV şi PML

Figura 2. Supravieţuirea în funcţie de durata cART

Supravieţuirea nu a fost asociată cu vârsta, expunerea anterioară la tratamentul antiretroviral,
CD4 baseline sau nivelul creşterii CD4 la 1 lună de
tratament, cu ARN HIV din plasmă şi/sau din LCR,
experienţa cART anterioară. Nu s-a constat nici o
legătură între localizarea leziunilor şi progresia mai
rapidă spre deces.
Pentru analiza rolului cART în supravieţuire am
exclus 3 pacienţi recent diagnosticaţi cu urmărire
pe o perioadă de timp mai mică de 3 luni şi am separat grupul care a urmat cART în două subgrupuri:
cei care au urmat cART<6 luni şi cei care au urmat
cART 6 luni. Diferenţa între supravieţuirea la
grupul cu cART 6 luni a fost semnificativ mai mare
p<0,001 (figura 2). Grupul pacienţilor care a urmat
cART mai puţin de 6 luni a avut aceeaşi probabilitate
de supravieţuire cu grupul care nu a luat nici un
tratament, cu şansă de supravieţuire la 3 luni de
14,3%. În grupul care a urmat cART > 6 luni s-a
înregistrat un singur deces – pacienta care a întrerupt
din proprie iniţiativă cART.
În analiză univariată, supravieţuirea la copiii cu
PML care au primit cART s-a asociat cu scorul mai
mare de penetrabilitate al medicaţiei antiretrovirale
în LCR (p=0,05, exp(b)=0,64, 95%CI=0,44-1,03)
şi cu vârsta mai mare a pacienţilor la momentul
diagnosticului PML (p=0,03, exp(b)=0,73, 95%CI=

0,55-0,96), iar în analiză multivariată doar cu vârsta
pacienţilor (p=0,04, exp(b)=0,76, 95%CI=0,58-0,98).
În baza observaţiilor legate de rolul unic al cART
în prelungirea supravieţuirii, am mers mai departe
cu analiza pentru a răspunde la întrebarea care sunt
factorii care au contribuit la supravieţuirea îndelungată la pacienţii care au urmat cART? Ca urmare,
am împărţit pacienţii cu cART în 2 grupe, pentru a
studia mai în detaliu factorii asociaţi cu supravieţuirea: grupul de pacienţi cu cART care au decedat
şi grupul de pacienţi cu cART cu supravieţuire
îndelungată. Tabelul 2 redă principalele caracteristici ale grupului.
În cadrul grupului de 8 pacienţi cu supravieţuire
de durată îndelungată (24 de luni) am urmărit creşterea CD4 (figura 3) şi modificările ARN HIV. La 6
luni, 4 dintre pacienţi au avut CD4 200 lf/mm3 şi 5
au avut valori nedetectabile ale ARN HIV în plasmă.
Din cei 2 pacienţi care la 6 luni aveau ARN HIV
detectabil la 6 luni doar unul a avut o creştere a
CD4 atingând valori 200 lf/mm3 la 6 luni. La 12
luni, 6 pacienţi evaluaţi au avut CD4 200 lf/mm3 şi
7 aveau ARN HIV plasmatic sub limita de detecţie.
Din punct de vedere clinic, la toţi pacienţii cu
supravieţuire îndelungată s-a înregistrat ameliorarea
simptomatologiei neurocognitive. Doar la trei pacienţi (toţi cu sindrom cerebelos) recuperarea s-a

Tabelul 2. Comparaţie între caracteristicile pacienţilor cu cART cu deces şi cu supravieţuire
îndelungată
Grupul cu cART
care a decedat (n=8)

Grupul cu cART care
a supravieţuit (n=8)

Vârsta medie ± SD

12,2 ± 1,9

15,7 ± 2,6

T=2,9, p=0,001

CD4 la momentul
diagnosticului mediană (limite)

18 (0-75)

42 (7-194)

P=NS

Expunere anterioară la cART
Naivi

2
6

5 (1 IRIS)
3

8 ± 1,7

9,6 ± 1,7

Scor penetrabilitate cART

T=1,8, p=0,08
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Figura 3. Creşterea mediană a CD4 la pacienţii cu
supravieţuire îndelungată

făcut aproape integral. Restul pacienţilor au rămas
cu sechele neurologice şi deficite cognitive.
În lipsa unei examinări RMN standardizate, nu a
fost posibilă evaluarea extinderii leziunilor. Cu
toate acestea, am constatat că la pacienţii cu afectare
subtentorială evoluţia leziunilor de tip demielinizant
a fost favorabilă, cu atrofie şi pierdere minimă de
substanţă cerebrală. Majoritatea pacienţilor cu afectare supratentorială au avut pierdere importantă de
substanţă corticală la examinările seriate RMN şi
concordantă cu deficitele neurocognitive sechelare.
Momentul diagnosticului
(FLAIR)
Arie lezională frontalăaspect de necroză şi
discretă captare periferică,
leziuni demielinizante
talamic capsular, corticosubcortical occipital
bilateral

La 2 luni (T2)
Extinderea leziunilor
iniţiale frontal stâng,
supra- şi infratentorial
La 9 luni (FLAIR)
Hipotrofia emisferei drepte,
modificări de hipersemnal
în aproape toată substanţa
albă profundă şi
subcorticală a emisferei
drepte, în regiunea frontală
encefalomalacie extinsă
subcortical până în dreptul
cornului frontal ventricular,
în plus, o altă zonă de
cavitaţie şi la nivelul talamusului drept; atrofie corticală
mai ales operculară dreaptă

La 2 ani de la diagnostic
(FLAIR)
Emisfera dreaptă atrofică,
cu afectarea substanţei
albe periventriculare
frontale, subcortical
temporal, frontal şi parietal.
La nivel frontal există
leziune de tip
encefalomalacie. În
regiunile temporale, insular,
occipital juxtaventricular şi parietal profund şi subcortical –
semnal hiperintens FLAIR. Lărgire importantă a sistemului
ventricular şi a şanţurilor intergirale prin atrofie, cu
deplasarea structurilor sagitale spre dreapta prin asimetria
emisferică
Fig. 4a

La momentul diagnosticului.
Leziune la nivelul
pedunculului cerebelos
mijlociu stâng cu extensie la
nivelul emisferei
cerebeloase stângi, cu
posibilă zonă de necroză
centrală şi o mică leziune la
nivelul substanţei albe
cerebeloase drepte

La 3 luni de la momentul
diagnosticului – extensia
leziunii de la nivelul
emisferei cerebeloase
stângi, leziunea de la nivelul
substanţei albe cerebeloase
drepte extinse şi în plus se
constată o leziune nouă la
nivelul bulbului rahidian

La 11 luni de la diagnostic –
aspect ameliorat, scăderea
dimensiunilor leziunilor
descrise anterior
Fig. 4b
Figura 4. Examinări RMN în dinamică
a. Pacient cu PML cu afectare extinsă corticală şi
subcorticală şi supravieţuire îndelungată cu sechele;
b. Aspecte FLAIR în dinamică la un pacient cu PML cu
supravieţuire îndelungată şi afectare tentorială –
vindecare cu sechele minore
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În fig. 4 sunt prezentate aspectele neuroimagistice
în dinamică în cazul unui pacient cu afectare supratentorială şi infratentorială fig. 4a, cu supravieţuire
cu sechele importante şi a unui pacient cu afectare
tentorială şi sechele minime fig. 4b.

DISCUŢII
În cadrul grupului de copii şi adolescenţi cu
infecţie HIV şi PML, principalul factor asociat cu
supravieţuirea îndelungată a fost cART. Grupul de
copii cu vârsta mai mare, ca şi administrarea cART
cu o mai bună penetrabilitate la nivelul SNC, sunt
factorii care au fost asociaţi cu supravieţuirea îndelungată la pacienţii care au urmat tratament antiretroviral.
Grupul de 26 de copii şi adolescenţi evaluat,
reprezintă din cunoştinţele noastre, cel mai mare lot
pediatric cu PML şi infecţie HIV. PML este descris
în literatură rar la copii, cele mai multe fiind raportări de caz (24, 25, 27-38). Din cele 16 cazuri
raportate, 15 copii aveau PML în contextul infecţiei
HIV, dintre aceştia, 14 aveau HIV transmis vertical
(unul cu HIV transmis prin transfuzie de sânge). O
posibilă explicaţie a prevalenţei crescute a PML în
cadrul grupului de copii şi adolescenţi de la SVB
este legată de caracteristicile unice ale pacienţilor
din România. Faptul că la aceşti pacienţi infecţia
HIV a survenit în primul an de viaţă, le-a oferit
timpul necesar pentru a-şi dezvolta un sistem imun
funcţional, care să fie capabil să facă faţă timp
îndelungat HIV, similar adulţilor. PML apare prin
reactivarea unei infecţii latente cronice cu JCV în
condiţii de imunodepresie. În cazul copiilor cu
infecţie HIV transmisă vertical, deteriorarea imunologică în lipsa tratamentului antiretroviral survine
rapid, probabil înaintea infecţiei cu JCV, şi, ca urmare, şansele de a avea întrunite condiţiile apariţiei
PML sunt reduse. O altă posibilă explicaţie legată
de numărul mare de copii diagnosticaţi cu PML din
România ar putea fi legată de subtipul F al HIV care
ar putea avea un posibil rol „facilitator“ pentru diferite neuroinfecţii, argumentat şi de numărul mare
de infecţii oportuniste ale SNC pe care l-am descris
la grupul nostru de copii şi adolescenţi (22). Deşi
nu există până în prezent studii publicate pe populaţia adultă din România care să susţină acest
argument, există o serie de observaţii şi supoziţii
legate de rolul diferitelor subtipuri HIV în interacţiunea cu JCV. Populaţia din Africa şi India pare
a avea o prevalenţă mai redusă a PML (39), în timp
ce în Brazilia, unde predomină subtipul F, ca şi în
România, PML este o boală neurologică asociată
cu SIDA, relativ frecventă (40). Prevalenţa PML de

4,96% din bolile definitorii SIDA, la grupul de
copii şi adolescenţi de la SVB este comparabilă cu
cea a adulţilor (1, 12). Un alt aspect important legat
de acest lot de pacienţi este legat de perioada lungă
de timp (de 12 ani), în care au fost diagnosticaţi,
într-un centru în care există experienţă şi interes
pentru afecţiunile neurologice asociate infecţiei cu
HIV. În perioada în care confirmarea prin biologie
moleculară nu a fost posibilă, am elaborat în cadrul
clinicii un protocol de diagnostic prezumtiv similar
celui stabilit ulterior prin definiţia de consens.
În ansamblu, am înregistrat o rată mare de decese,
de 57,7%, şi o durata mediană de supravieţuire de
3,6 luni. Această rată de supravieţuire este similară
cu cea de la adulţi (2). cART a fost singurul factor
asociat cu supravieţuirea în cadrul grupului de copii
evaluaţi. Această observaţie este concordantă cu
majoritatea studiilor (2, 41-44), care au în vedere
restaurarea imunităţii celulare, în condiţiile în care
tratamentele specifice anti-JCV nu au dat rezultate
promiţătoare.
Dacă este evident că cART este obligatorie şi
are indicaţie imediată în cazul pacienţilor cu diagnosticul de PML, întrebarea care se pune din punctul
de vedere al clinicianului care îngrijeşte pacienţii
cu HIV ar fi „care este cel mai bun regim cART?“
şi care sunt factorii de prognostic favorabil?
În cadrul grupului de copii cu PML care au
primit cART, am găsit în cadrul analizei Cox univariate că un regim cART cu o penetrabilitate mai
mare este asociat cu supravieţuirea. De asemenea,
vârsta mai mare a copiilor la momentul diagnosticului PML a fost asociată cu supravieţuirea atât în
analiza de regresie univariată, cât şi în cea multivariată Cox.
Asocierea vârstei mai înaintate a copiilor cu supravieţuirea a fost surprinzătoare, având în vedere
că în studiile pe adulţi, cei mai tineri par să aibă un
prognostic mai bun (4). Problema este că la momentul actual nu sunt suficiente date referitoare la
PML la copii cu HIV, care să răspundă la întrebarea
dacă evoluţia clinică este mai rapidă sau mai severă
decât la adult. Practic, grupul de copii cu PML şi
infecţie HIV de la SVB este probabil, la momentul
actual, în măsură să răspundă la această întrebare.
Din cei 15 copii cu PML şi infecţie HIV, raportaţi în
literatură, 4 au supravieţuit. Interesant este faptul
că din 12 cazuri de PML la copiii la care este precizată localizarea leziunilor, 4 copii aveau afectare
cerebeloasă. Această localizare considerată relativ
rară în raportările de la adulţi suscită un interes
deosebit prin mai multe aspecte: s-a descris la
nivelul cerebelului un pattern special de infecţie, cu
afectarea de către JCV a celulelor neuronale
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granulare cerebeloase (45, 46), sugerându-se denumirea de neuronopatie JCV a celulelor granulare
(JCV granule cell neuronopathy). Acest tip de afectare se asociază de cele mai multe ori cu un prognostic negativ (47). Antigenele regulatoare ale JCV
par să fie prezente în concentraţii mari la nivelul
celulelor granulare din cerebel, care pare a fi o
locaţie pentru infecţia latentă cu JCV şi unde de asemenea pot exista distrucţii neuronale care nu se asociază cu demielinizare (48). În cadrul grupului de la
SVB 16 din 26 de copii au avut afectare infratentorială, şi deşi în analiza de regresie acest aspect
nu a avut semnificaţie statistică, asocierea afectării
cerebelare şi de trunchi cerebral la copii este deosebit de interesantă.
Dintre copiii care au primit cART, au supravieţuit
jumătate. La adulţi s-a raportat o sansă similară de
supravieţuire (3, 49, 50).
Asocierea regimurilor cART cu bună penetrabilitate la nivelul SNC a fost legată de o supravieţuire mai bună la copii cu PML care au primit
tratament antiretroviral. Această observaţie, poate
fi oarecum surprinzătoare, având în vedere ca cART
nu are efect asupra JCV şi că nivelurile ARN HIV
din LCR au fost mai scăzute decât cele plasmatice.
Având în vedere că obiectivul principal al cART în
PML este reprezentat de creşterea CD4, s-ar putea
considera că un regim de intensificare a tratamentului
antiretroviral care ar viza pool-ul plasmatic ar fi
suficient. Ca atare, studiul care a vizat intensificarea
regimurilor cART cu Fuzeon a dat rezultate bune
(51). Cu toate acestea, aceiaşi autori susţin eficacitatea unor regimuri cART cu bună penetrabilitate
în SNC în ameliorarea supravieţuirii la pacienţii cu
PML (52). Explicaţia ar fi că un regim cART eficient
în SNC determină controlul replicării HIV şi, ca
urmare, împiedică interacţiunea HIV cu JCV.
Această interacţiune se referă la rolul HIV de facilitator al intrării JCV în SNC, prin activarea JCV
de către proteinele HIV şi de către produşii inflamatori secundari activării imune determinate de
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HIV (1, 53). De asemenea, HIV determină transactivarea genelor JCV (54-57).
Creşterea numărului limfocitelor CD4 este esenţială în supravieţuirea pacienţilor cu infecţie HIV şi
PML, având în vedere că imunodepresia severă este
factorul declanşator al reactivării şi neurovirulenţei
JCV. Toţi copiii diagnosticaţi cu PML în SVB au
avut imunodepresie severă. La adolescenţii cu infecţie HIV şi supravieţuire îndelungată cu cART am
înregistrat un trend ascendent al nivelului CD4, cu
creşterea medianei de la 42 baseline, la 79, 175 şi
peste 300 lf/mmc la 1, 6 şi respectiv după 12 luni.
Această creştere a CD4 s-a înregistrat şi la pacienţii
care aveau încă niveluri detectabile de ARN HIV în
plasmă. Interesant este faptul că la grupul nostru de
pacienţi atingerea pragului de CD4 de 200 lf/mmc
nu a fost esenţială pentru supravieţuire. Explicaţia ar
putea fi legată de nivelul limfocitelor CD4 JCVspecifice, a căror scădere pe de o parte poate explica
apariţia PML la pacienţii cu imunitate celulară 200
lf/mmc (12) şi a căror creştere pe de altă parte este
asociată cu ameliorarea supravieţuirii (50, 58-60).
În ultimii 6 ani nu am mai înregistrat nici un
deces la adolescenţii cu HIV şi PML, cel mai probabil datorită regimurilor cART intensificate şi cu
scor bun de penetrabilitate în SNC, supravieţuirea
pacienţilor s-a făcut însă cu preţul unor deficite
neurocognitive, din cauza pierderilor semnificative
şi ireparabile de substanţă cerebrală. Interesant este
însă faptul că o parte dintre pacienţii cu afectare cerebelară au avut sechele minime.
Limitările acestui studiu sunt legate de numărul
mic de pacienţi, care a influenţat analiza statistică şi
a limitat determinarea parametrilor asociaţi cu supravieţuirea. Cu toate acestea, prezentăm date
asupra celui mai mare grup de copii şi adolescenţi
cu PML şi HIV, în condiţiile în care în literatură
există raporturi de caz începând din 1992 care însumează 16 copii.
Mulţumiri: Dr. Eugenia Ungureanu şi Cristiana
Oprea, care au îngrijit o parte dintre pacienţii cu PML.
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