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Prof. Paolo Zamboni érsebész
Felesége SM beteg
Hipotézis: 

• Vénás keringési zavar
• Vaslerakódás
• Érfalkárosodás
• Sejtpusztulás
• Autoimmun folyamat …

 
SM



Az agy vénás rendszere



Vénák helyzete a nyakon



Kérdések:

Mi a vénás szűkület jelentősége?

• Állandó
 

elváltozás, vagy környezeti
tényezők befolyásolják?

• Betegség vagy anatómiai variáns?
• Hatása az agyi keringésre?



Zamboni közölt eredményei:

• Minden vizsgált SM betegben talált

véna szűkületet (CCSVI)

• Egészséges kontrollokban nem talált

eltérést



Zivadinov, University of Buffalo, USA   
utánvizsgálatának eredményei:

• Ultrahang: SM betegek között 2x gyakoribb a vénás
eltérés mint egészségesekben

• MR venographia: nem lényegesen gyakoribb SM-ben,
előfordul egészségesekben is

• Megkerülő
 

vénás keringés kompenzálja a vena
jugularis szűkületet: nincs agyi nyomásfokozódás



Vena 
szűkület

Ballonos 
tágítás

Tágított szakasz



A vena azygos tágítása



szűkület
stent

Vena szűkület megoldása stent 
beültetéssel



Zamboni és követői is hangsúlyozzák:

• További vizsgálatok szükségesek!
• Folytatni kell az immunmodulans kezelést!
• Liberációs eljárás nem javasolt progresszív

fázisban
• Nem javasolják a stent beültetést



The Calgary study: 5 SM beteg 
követése műtét után

Szövődmények:

• Thrombosis a stent-ben
• Stent elvándorlás
• Helyi vérzések
• Agyideg károsodás
• Agyi véna thrombosis



SM betegek ezrei utaztak olyan országokba, 
melyekben lazábbak az egészségügyi szabályok 
(Lengyelország, Olaszország, Kuwait, India, 
Bulgária, Mexico, Costa Rica), és találtak olyan 
szakembereket, akik elvégezték a "felszabadítást„

“Újabban preventív műtétről
 

is beszélnek!”

Eddig kb. 1 milliárd USD ment el  műtétekre



A katowicei Qubus Hotel



„The plural of anecdote is not data.”

Professor Joe Schwarcz 
McGill University

A kezelés hatékonyságának „bizonyítékai”: 

• Youtube videók anekdotikus csodálatos

gyógyulásokról



Az utánvizsgálók
 

eredményei sok esetben nem 
erősítik meg Zamboni

 
adatait



További kérdések:

• Mikor és kinek javasolják az érfestés és a tágítás 
elvégzését?

• Mik a veszélyek, gyakoribb mellékhatások?

• Engedélyezett és támogatott eljárás a vénatágítás 
SM-ben? 

• Mik a várható
 

előnyök?



Tüneti javulás:

• Fáradékonyság
• Járászavar
• Memória (feledékenység)
• Intellektus (meglassulás)
• Hangulat: depresszió, eufória
• Hőérzeti zavarok
• Nyomás a fejben



Nyilatkozatok és állásfoglalások

• A magyar Neurológiai és a Radiológiai
Szakmai Kollégiumok közös állásfoglalása

• Európai Neurológiai Szövetség

• ECTRIMS



A  Nemzetközi Sclerosis Multiplex Szövetség
(MSIF) nyilatkozata a CCSVI-ről

„Az SM-es betegeknek meg kell adni a lehetőséget, 
hogy az életüket befolyásoló

 
kérdésekben dönthessenek, 

és maguk irányíthassák a betegségükkel kapcsolatos lépé-
 seket.”

„Annak érdekében, hogy sorsuk irányítását a lehető
 legnagyobb mértékben a kezükben tarthassák, hozzáférést 

kell biztosítani az SM természetével, kezelésével és az 
életminőség javításával kapcsolatos széleskörű

 
informá-

 ciókhoz, tanácsokhoz és oktatáshoz.”



1. Mi a CCSVI?
2. Mi az összefüggés a CCSVI és az SM között?
3. Miért fontosak a vakon végzett, kontrollált vizsgálatok?
4. Mit mutatnak a legutóbbi CCSVI vizsgálatok?
5. A CCSVI SM-et okoz?
6: Hogyan kezelik a CCSVI-t?
7. Melyek a kezelés ismert kockázatai?
8. A CCSVI kezelés az SM minden formájában hatásos lesz?

9. Igényeljem-e ezt a kezelést?
9. válasz: A CCSVI kezelés előnyeit és kockázatait még nem 
bizonyítják kontrollált vizsgálatok. Amennyiben és amíg nincsenek 
erős bizonyítékok, illetve amíg a kezelés kockázatát nem mérték fel 
alaposan, nem javasoljuk a feltételezett probléma mechanikai 
korrigálását klinikai vizsgálat keretein kívül.

A MSIF nyilatkozatban feltett kérdések:



A CCSVI helyzete Magyarországon

• A "Liberációs eljárást" az OEP nem támogatja
• Magánvállalkozás: kizárólag SAJÁT felelősségre

végezheti!
• Üzleti szempontok: 

havi 100 beteg = kb. 150,000,000 Ft
• Ultrahang vizsgálatok (Péterfy Kh., Uzsoki Kh. ...)
• Korrekt betegtájékoztatás (SM centrumok és blogok

felelőssége, a mellette és ellene szóló
 

adatok
ismertetése)

• Tudományos vizsgálat lehetősége: kapcsolódás 
más országban folyó

 
kutatáshoz
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