
CCSVI je zkratka pro chronickou cerebrálně-spinální žilní nedostatečnost, což znamená zhoršený průtok krve 
z mozku zpět do srdce. Ve většině případů je takový problematický průtok krve výsledkem zablokování jedné 
nebo obou vnitřních krčních žil, které přenášejí většinu krve z mozku, když člověk leží. Takové blokády mají řadu 
příčin, včetně vnitřních struktur, jako jsou rouna, výskyt poškozených chlopní a vnější tlak na žíly z kostí, svalů 
nebo tepen.

CCSVI A MS

Bylo zjištěno, že CCSVI se vyskytuje u většiny osob s MS za posledních 6 let mnoho vědců a praktiků. Bohužel, protože 
úleva od CCSVI může potenciálně eliminovat potřebu léků na RS, zahájili vědci s RS, kteří jsou velkoryse financováni 
farmaceutickými společnostmi, dezinformační kampaň o CCSVI a někteří pomocí nedostatečných a vysoce pochybných 
výzkumných metod tvrdili, že CCSVI neexistuje.

Celkově dostupná data neponechávají žádné rozumné pochybnosti o tom, že CCSVI existuje a že je vysoce spojena s RS. 
Kromě toho výskyt CCSVI dobře zapadá do procesu RS nemoci v tom, že způsobuje netěsnosti žil v mozku a umožňuje 
snadný průchod imunitního systému do mozku. To zase výrazně zvyšuje zánět centrálního nervového systému, což je 
nesporným znakem RS.

TESTOVÁNÍ A LÉČBA CCSVI
Každý, kdo má RS, zejména v rané fázi, by měl být testován, zda má CCSVI. Existuje asi 90-95% šance, že ano. Takové 
testování musí provádět zařízení, které má solidní historii schopnosti rozpoznat CCSVI. Jakmile je stanovena přítomnost 
CCSVI, je důležité pokud možno otevřít ucpané žíly. Ve většině případů lze CCSVI léčit angioplastikou jedné nebo obou 
krčních žil a ve vzácných případech jednou nebo více jinými žilami, které mozek odvádějí.

VÝHODY
Obnovením správného průtoku krve z mozku mohou žíly mozku posílit jejich stěny a výrazně snížit netěsnost, která 
umožňuje problematickým imunitním buňkám vstoupit do mozku. To zase snižuje zánět a umožňuje hojení v mozku a 
zmírnění příznaků. Samozřejmě léčba CCSVI ve spojení s výživovými strategiemi, které také snižují zánět a posilují žíly, 
mohou být velmi účinné pro podporu pohody a řešení takových příznaků, jako je mozková mlha, únava a problémy s 
močovým měchýřem. Mnoho lidí hlásilo výrazné zlepšení po léčbě CCSVI a odborníci uvádějí, že přibližně jedna třetina 
jejich klientů má značné výhody, zatímco další třetina má menší výhody.

BEZPEČNOST
Na klinikách v mnoha zemích byly provedeny desítky tisíc ošetření CCSVI a závažné nežádoucí účinky byly extrémně 
vzácné. Celkově má CCSVI mnohem lepší bezpečnostní záznamy než současné léky na RS a je považován za velmi 
bezpečný postup.

VÝSKYT CCSVI
V mnoha případech (odhaduje se na nejméně 50%) se blokády krčních žil znovu objevují a problémy spojené s CCSVI 
se vracejí. V současné době neexistuje spolehlivý způsob, jak tomu zabránit nebo zvrátit opakované blokády mimo 
opětovnou angioplastiku.
Neoficiálně bylo zjištěno, že intenzivní cvičení, které podstatně zvyšuje průtok krve do a z mozku, může způsobit 
opětovné otevření žil.

Nalézt CCSVI CLINIC
Chcete-li najít spolehlivou kliniku pro testování a léčbu CCSVI, je nutné jít online a nechat si poradit od osob, které to 
provedly. RS neurologové, kteří jsou ohroženi jejich úzkou spoluprací s farmaceutickými společnostmi, neposkytnou 
spolehlivé informace týkající se CCSVI.

POTŘEBA Testování A Léčby CCSVI
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Dva nejlepší weby pro informace CCSVI jsou: 
Facebook CCSVI v MS (https://www.facebook.com/pages/CCSVI-in-Multiple-Sclerosis/110796282297) a Daytonská 
intervenční radiologie (http://daytonir.com/)
Společnost MS Hope plánuje sestavit a udržovat aktuální seznam spolehlivých klinik a jejich kontaktních údajů.

THE NEED FOR CCSVI Testing AND Treatment


