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Uvod Med poliomaviruse uvrščamo 13 virusov, najpogostejši povzročitelji okužb pri človeku so
poliomavirus BK, poliomavirus JC, humani poliomavirus 7 ter poliomavirus MC (Merklovih celic). Pri
imunsko oslabelih lahko povzročajo hemoragični cistitis, zožitev sečevoda, nefropatijo, redke so okužbe
drugih organov (pnevmonitis, hepatitis, retinitis). V večini primerov povzroča okužbe poliomavirus BK.
Poliomavirus JC je vzročno povezan s progresivno multifokalno levkoencefalopatijo (PML), v redkih
primerih pa lahko okvari tudi presajeno ledvico.

Prikaz primera 24-letnemu bolniku s končno ledvično odpovedjo zaradi obstruktivne nefropatije smo
opravili presaditev ledvice umrlega darovalca. Prejel je imunosupresivno zdravljenje za standardno
imunološko tveganje (baziliksimab, takrolimus, mofetil mikofenolat in metilprednizolon). Nadzorna
biopsija presajene ledvice 6 mesecev po presaditvi ni pokazala znakov za zavrnitev, zato smo
metilprednizolon postopno ukinili. Nadzorna ledvična biopsija 12 mesecev po presaditvi je pokazala
subklinično T-celično tubulointersticijsko zavrnitev (Banff 4/IA). Prejel je metilprednizolon v obliki
intravenskih pulzov in nato v vzdrževalnem peroralnem odmerku. Na nadzorni rebiopsiji 2 leti po
presaditvi je bila vidna subklinična kronična T-celična tubulointersticijska zavrnitev. Zvečali smo
odmerek takrolimusa. Nadaljnja tri leta je bilo ob trotirni imunosupresiji delovanje presadka stabilno s
koncentracijami kreatinina 90-110 umol/L. Za tem pa smo opažali postopno slabšanje delovanja
presadka s postopnim porastom kreatinina do 150 umol/L. Verižna reakcija s polimerazo (PCR) na DNA
poliomavirusa BK v urinu in serumu je bila negativna. Histopatološki izvid ledvične biopsije je
presenetljivo pokazal tubulointersticijske spremembe z inkluzijskimi telesci ter pozitivnim
imunohistokemičnim barvanjem na SV40, kar je govorilo v prid poliomavirusne nefropatije. Navidezni
paradoks smo razrešili z določitvijo PCR na DNA poliomavirusa JC, ki je bila pozitivna. V urinu smo
dokazali 30,000.000 kopij/mL, v plazmi pa 3.180 kopij/mL Mikofenolat smo zamenjali za everolimus,
zmanjšali smo odmerek takrolimusa, dodatno je prejel intravenske imunoglobuline v odmerku 2g/kg
telesne teže. Število kopij poliomavirusa JC v plazmi se je postopno zmanjšalo in je ob zadnji ambulanti
kontroli znašalo 470 kopij/mL. Delovanje presajene ledvice se je strabiliziralo. Bolnik je bil
asimptomatski in brez nevroloških izpadov, ki bi govorili v prid progresivne multifokalne
levkoencefalopatije.

Zaključek Okužba s poliomavirusom JC je redek, a pomemben vzrok poslabšanja delovanja presajene
ledvice. Opisani primer je edini zabeleženi primer poliomavirusne JC nefropatije v Sloveniji.


