
CCSVI je skratka pre chronickú cerebrálno-spinálnu venóznu insuficienciu, čo znamená zhoršený prietok krvi z 
mozgu späť do srdca. Vo väčšine prípadov je takýto problematický prietok krvi výsledkom blokád v jednej alebo 
oboch vnútorných krčných žilách, ktoré vedú väčšinu krvi z mozgu, keď leží. Takéto blokády majú rôzne príčiny, 
vrátane vnútorných štruktúr, ako sú rúna, výskyt chybne tvarovaných chlopní a vonkajší tlak na žily z kostí, 
svalov alebo tepien.

CCSVI A MS

Zistilo sa, že CCSVI sa vyskytoval u väčšiny osôb s SM u mnohých výskumníkov a odborníkov z praxe za posledných 6 
rokov. Pretože úľava od CCSVI môže potenciálne eliminovať potrebu liekov na SM, vedci zaoberajúci sa SM, ktorí sú 
štedro financovaní farmaceutickými spoločnosťami, uskutočnili dezinformačnú kampaň o CCSVI a niektorí použitím 
nedostatočných a veľmi pochybných výskumných metód tvrdili, že CCSVI neexistuje.

Celkovo dostupné údaje nenechávajú nijaké oprávnené pochybnosti o tom, že CCSVI existuje a že je vysoko spojený 
s SM. Okrem toho výskyt CCSVI dobre zapadá do procesu MS ochorenia v tom zmysle, že spôsobuje netesnosti žíl v 
mozgu a umožňuje ľahký prechod imunitného systému do mozgu. To zase výrazne zvyšuje zápal centrálneho nervového 
systému, čo je nesporným znakom SM.

TESTOVANIE A LIEČBA CCSVI
Každý, kto má SM, najmä v počiatočnej fáze, by mal byť testovaný, či má CCSVI. Existuje asi 90-95% šanca, že to tak 
je. Takéto testovanie musí vykonať zariadenie, ktoré má spoľahlivé záznamy o schopnosti rozpoznať CCSVI. Len čo sa 
stanoví prítomnosť CCSVI, je dôležité, pokiaľ je to možné, otvoriť blokádu žíl. Vo väčšine prípadov je možné CCSVI liečiť 
angioplastikou jednej alebo oboch krčných žíl a vo vzácnych prípadoch jednou alebo viacerými ďalšími žilami, ktoré 
odvádzajú mozog.

VÝHODY
Obnovením správneho prietoku krvi z mozgu môžu žily mozgu potom posilniť ich steny a výrazne znížiť netesnosť, ktorá 
umožňuje problematickým imunitným bunkám vstup do mozgu. To zase znižuje zápal a umožňuje hojenie v mozgu 
a zmierňovanie príznakov. Liečba CCSVI v spojení s výživovými stratégiami, ktoré tiež znižujú zápal a posilňujú žily, 
môžu byť samozrejme veľmi účinné na podporu pohody a vyriešenie príznakov ako mozgová hmla, únava a problémy 
s močovým mechúrom. Mnoho ľudí zaznamenalo výrazné zlepšenie po liečbe CCSVI a odborníci uvádzajú, že asi jedna 
tretina ich klientov má významné prínosy a ďalšia tretina má menšie prínosy.

BEZPEČNOSŤ
Na klinikách v mnohých krajinách bolo vykonaných desaťtisíc CCSVI ošetrení a závažné vedľajšie účinky boli extrémne 
zriedkavé. Celkovo má CCSVI oveľa lepšie bezpečnostné záznamy ako súčasné lieky na SM a považuje sa za veľmi 
bezpečný postup.

OPAKOVANÝ VÝSKUM CCSVI
V mnohých prípadoch (odhaduje sa na najmenej 50%) sa blokády krčných žíl opakujú a problémy spojené s CCSVI sa 
vracajú. V súčasnosti neexistuje spoľahlivý spôsob, ako tomu zabrániť alebo zvrátiť opakované blokády mimo opätovnej 
angioplastiky.

Anekdoticky sa zistilo, že intenzívne cvičenie, ktoré podstatne zvyšuje prietok krvi do mozgu a z mozgu, môže spôsobiť 
opätovné otvorenie žíl.
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ZISTENIE KLINIKY CCSVI
Ak chcete nájsť spoľahlivú kliniku na testovanie a liečbu CCSVI, je potrebné ísť online a získať radu od osôb, ktoré to 
nechali urobiť. Neurológovia s MS, ktorých ohrozuje ich úzka spolupráca s farmaceutickými spoločnosťami, neposkytnú 
spoľahlivé informácie týkajúce sa CCSVI.

Dva najlepšie weby pre informácie CCSVI sú: 
Facebook CCSVI v MS (https://www.facebook.com/pages/CCSVI-in-Multiple-Sclerosis/110796282297) a Daytonská 
intervenčná rádiológia (http://daytonir.com/)
Spoločnosť MS Hope má v pláne zostaviť a udržiavať aktuálny zoznam spoľahlivých kliník a ich kontaktných informácií.
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