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Úloha chronickej cerebrospinálnej venóznej insuficiencie (CCSVI) v patogenéze a/alebo progresii sclerosis multiplex (SM) je jednou
z najkontroverznejších tém vaskulárnej medicíny posledného obdobia. Pritiahla na seba mimoriadnu pozornosť a viedla k realizácii venóznych intervencií s cieľom odstránenia venóznej cerebrálnej kongescie ako možnej liečby pacientov so SM. Publikovaná literatúra je
nejednoznačná v odpovedi na otázku, či je CCSVI dôležitým faktorom v rozvoji a/alebo progresii SM, a či je angioplastika alebo stenting
venóznych lézií klinicky prínosný. Výsledky posledných publikovaných štúdií tieto súvislosti nepodporujú. Autori predkladajú prehľad
prác a súčasných pohľadov na tému CCSVI a jej spojitosti so SM.
Kľúčové slová: chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia, sclerosis multiplex, angioplastika, stenóza, venografia.

Chronic cerebrospinal venous insufficiency and its controversial relationship with multiple sclerosis
The position of cerebrospinal venous insufficiency (CCSVI) in pathogenesis, and/or progression of multiple sclerosis (MS), is one of the
most controversial topics of current vascular medicine. It attracted exceptional attention and resulted in increasing number of venous
interventions aiming to eliminate cerebral venous congestion as the possible treatment strategy of patients with MS. The published
literature is ambiguous in the role of CCSVI in development and/or progression of MS, and in clinical benefit of angioplasty or stenting
of venous lesions. The results of the latest studies do not support these associations. Authors present the overview of publications and
current views on the topic of CCSVI in relation to MS.
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Úvod
Chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia (CCSVI) je chronické venózne ochorenie
s kontroverzným vzťahom k patogenéze sclerosis multiplex (SM) – neurodegeneratívneho
ochorenia centrálneho nervového systému (CNS)
prejavujúceho sa svalovou slabosťou, stratou koordinácie, poruchou zvieračov, poruchami reči
a zraku. Prevalencia SM je na Slovensku vysoká,
100 – 150/100 000 obyvateľov. Ide predovšetkým
o ochorenie mladých dospelých vznikajúce najčastejšie vo veku 20 – 40 rokov, ktoré postihuje
celosvetovo viac ako 2,5 milióna ľudí. Sclerosis
multiplex je dnes charakterizovaná ako chronické
zápalové autoimunitné ochorenie, v patogenéze ktorého zohrávajú kľúčovú úlohu T lymfocyty, ktorého príčina však ostáva nejasná (1, 2).
Vaskulárna etiológia bola už v minulosti zvažovaná ako jedna z možných príčin a mechanizmov
pôsobiacich pri vzniku a/alebo rozvoji SM. Túto
spojitosť opätovne otvoril v roku 2009 taliansky
cievny chirurg Paolo Zamboni (3). Poukázal na
významné spojenie SM a stenóz extrakraniálnej venóznej drenáže CNS, ktoré nazval CCSVI.
Následne si táto hypotéza získala veľkú pozornosť
nielen odbornej verejnosti a pacientov so SM,
ale aj médií. Odštartovala tak celosvetovo snahu
mnohých pracovísk potvrdiť, respektíve vyvrátiť,

hypotézy formulované Zambonim a nárast intervencií na extrakraniálnom venóznom riečisku, nie
vždy realizovaných v rámci štandardných klinických štúdií. Hypotéza súvislosti CCSVI a SM však
ostáva výrazne kontroverzná a väčšine centier
sa nepodarilo zopakovať výsledky prvých prác,
poukazujúc okrem iného aj na metodologické
otázniky a nedostatky štúdií, na základe ktorých
bola teória CCSVI postavená.

História
V 30-tych rokoch minulého storočia opísal
Putnam prítomnosť vaskulárnych abnormalít
u pacientov so SM a bol presvedčený o etiologickej súvislosti medzi SM a venóznym systémom
(4). Testoval hypotézu súvislosti venóznych cerebrálnych obštrukcií a SM pokusmi na psoch. U pokusných zvierat sa vyvinuli lézie podobné tým pri
encefalitíde alebo SM. Podobnosti boli také výrazné, že Putnam považoval venulárne obštrukcie
za nevyhnutný predpoklad vývoja SM plakov (5).
Už v roku 1863 opísal Rindfleisch pri všetkých autopsiách mozgov postihnutých SM mikroskopický
nález vén v centre plakov, Borst pred vyše sto
rokmi opísal vzťah medzi vaskulárnou obštrukciou až obliteráciou a hyalínnou transformáciou
u pacientov so SM (6, 7). Neskôr Charcot opísal
prítomnosť vaskulárnych obštrukcií u pacientov
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so SM (8). Na základe sekčných štúdií Fog v roku
1963 pozoroval, že SM plaky sledujú priebeh cerebrálnych vén, respektíve, že venózna anatómia
určuje anatómiu SM plakov. Vyjadril názor, že SM
by mala byť z patologicko-anatomického hľadiska
považovaná za periflebitídu (9). Zároveň autori už
v dvadsiatych rokoch minulého storočia opísali
kombináciu kongescie, perivaskulárnej hemorágie a prítomnosti pigmentu železa a prítomnosť
hemosiderínu bola opísaná pri kadaveróznych
mozgoch so SM léziami (10, 11, 12).

Definícia a patofyziologický
koncept CCSVI
Chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia je chronické venózne ochorenie
zadefinované Medzinárodnou flebologickou
úniou v roku 2009 (Consensus Document of the
International Union of Phlebology). Syndróm
CCSVI je charakterizovaný stenózami vena jugularis interna (VJI) a/alebo vena azygos
(VA) s otvorením kolaterál a insuficientnou
drenážou CNS. Hypotéza súvislosti SM s CCSVI
je založená na dopplerovských USG štúdiách
a katétrových venografických štúdiách, kde extrakraniálna obštrukcia cerebrálnych vén a z nej
vyplývajúce hemodynamické zmeny boli označené za významne senzitívne pre SM a neboli
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zaznamenané u kontrolných zdravých jedincov
ani u pacientov s inými neurodegeneratívnymi
ochoreniami (3, 13, 14, 15).
Podľa tejto hypotézy sa SM môže vyvíjať sekundárne na podklade zhoršeného venózneho
odtoku z CNS. Stenózy VJI a VA sú označované ako
hlavný morfologický podklad venóznej kongescie. Podľa Zamboniho vedie venózny reflux, ktorý
by mal byť bežným nálezom u pacientov so SM,
k akumulácii železa v CNS s následným spustením
autoimunitného procesu vedúceho k samotnému vývoju SM (16), (obrázok 1). Zhoršená drenáž
z CNS s predĺžením tranzitného času krvného
prietoku vedie k redukcii perfúzie CNS s vplyvom
na oligodendrocyty a s postihnutím preferenčne bielej hmoty s výslednou demyelinizáciou
(17). Redukcia perfúzie mozgu u pacientov so SM
bola potvrdená viacerými štúdiami (18 – 22).
Topografická spojitosť medzi fokálnymi SM demyelinizačnými ložiskami a cerebrálnymi vénami
vyplýva z narušenia hemato-encefalickej bariéry
pri vyvíjajúcej sa venóznej kongescii a venóznej
hypertenzii. Táto hypotéza je istým spôsobom
paralelou s dôsledkami venóznej insuficiencie
v periférnom venóznom systéme dolných končatín s taktiež prítomnými hemorágiami a depozíciou železa v okolitom tkanive.

Od mechanickej zložky k imunitnej
odpovedi
Zhoršenie venóznej drenáže vedie k rozšíreniu
venóznych štruktúr a intermitentnému nárastu
cerebrálneho tlaku (23). Venózna hypertenzia môže
viesť k vaskulárnemu poškodeniu a up-regulácii adhezívnych molekúl – pri patologickom venóznom
refluxe v cerebrálnych a spinálnych vénach bolo
opísané zvýšenie expresie adhezívnych molekúl
cerebrovaskulárnym endotelom, predovšetkým
ICAM-1 (24). Zvýšený počet migrujúcich leukocytov
cez cievnu stenu pri venóznej oklúzii (25 – 27) rezultuje do infiltrácie mozgového parenchýmu leukocytmi s následnou produkciou voľných radikálov,
vznikom zápalových lézií a imunitnej odpovede
organizmu vedúcej k deštrukcii parenchýmových
buniek. Podľa zástancov teórie CCSVI je teda perivenózna inflamácia, histopatologický znak SM,
indukovaná cerebrálnou venóznou hypertenziou
v dôsledku chronickej cerebrospinálnej venóznej
insuficiencie na podklade obštrukcie venóznej
drenáže v oblasti VJI alebo VA.

Diagnostické kritériá
Katétrová angiografia je v súčasnosti zlatým
štandardom v diagnostike CCSVI. Keďže CCSVI je
funkčná jednotka, musí byť venografické hodnotenie zamerané nielen na detekciu anatomických

Obrázok 1. Schéma teórie patogenetickej súvislosti CCSVI a SM

CCSVI – chronická cerebrospinálna venózna insufuciencia, CNS – centrálny nervový systém, Fe – železo, SM –
sclerosis multiplex

stenoticko-obštrukčných zmien, ale aj na zmeny
krvného prietoku v zmysle stagnácie kontrastu,
respektíve predĺženia tranzitného času venózneho toku. Za abnormalitu sa považujú nasledovné angiografické nálezy: 1) spomalený venózny
odtok (stáza, retencia injikovaného kontrastu vo
vyšetrovanej véne > 4 sek. po podaní kontrastu; 2)
reverzný smer toku (reflux, perzistentný retrográdny tok väčšiny kontrastu po bolusovom podaní; 3)
prietok cestou kolaterál (jedna alebo viac vén s >
50 % diametrom primárnej kolateralizovanej vény
alebo > 2 kolaterálne vény s diametrom < 50 %
kolateralizovanej vény); 4) kompletná venózna
oklúzia alebo agenéza; stenóza VJI a VA sú definované ako stenóza s redukciou diametra > 50 %
v porovnaní s diametrom normálneho segmentu
(28), (obrázok 2). Podrobnejšie kritériá pre hodnotenie VJI a VA katétrovou venografiou spracovala
Medzinárodná spoločnosť pre neurovaskulárne
ochorenia (29).
Intravaskulárny ultrazvuk. Ďalšou invazívnou modalitou v diagnostike CCSVI je intravaskulárny ultrazvuk. V porovnaní s konvenčnou
venografiou, IVUS detekuje väčší počet abnormalít VA ako aj VJI (30). Jeho výhodou je možnosť
stanovenia prítomnosti a charakteru intraluminálnych štruktúr ako sú septá, respektíve chlopne, s patologickou morfológiou, a presnejšie
zhodnotenie redukcie diametra vény.
Duplexná sonografia. Na stanovenie diagnózy CCSVI pomocou duplexnej sonografie by
malo byť potrebné podľa pôvodných štúdií
Zamboniho splnenie dvoch alebo viacerých
z nasledovných kritérií:

Obrázok 2. Katétrová venografia stenotickej
vena jugularis interna s vývojom kolateralizácie
pred (A) a po intervencii (B)

A

B

1.	Reflux vo vena jugularis interna (VJI) alebo
vertebrálnej véne (VV) v horizontálnej a vertikálnej polohe (> 0,8 sek.);
2.	Reflux alebo absencia prietoku v intrakraniálnych vénach (> 0,5 sek.);
3.	Prítomnosť stenózy alebo anomálie v proximálnom úseku VJI v B-mode vo vertikálnej
a horizontálnej polohe; redukcia plochy
(CSA – cross sectional area) VJI < 0,3 cm2
alebo prítomnosť intraluminálnych defektov
(malformovaná chlopňa, septum);
4.	Absencia dopplerovského prietoku vo VJI a/
alebo VV napriek opakovaným hlbokým inspiráciám vo vertikálnej a horizontálnej polohe;
5.	Negatívna hodnota DCSA VJI – väčšia hodnota plochy VJI v horizontálnej polohe ako
vo vertikálnej alebo bez zmeny plochy napriek zmene polohy.
Tieto pôvodné kritériá boli následne prehodnocované do podoby odporúčaní pre ultrazvukový skríning CCVI (31). Príklad sonografického
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Obrázok 3. Dopplerovská sonografia stenózy vena jugularis interna pred (A) a po stentingu (B)

A

B

Obrázok 4. 3D rekonštrukcia MR kontrastnej
venografie VJI; viacpočetné subtotálne stenózy
VJI vpravo, subkraniálne závažná stenóza VJI vľavo

MR – magnetická rezonancia, VJI – vena jugularis interna

nálezu stenózy VJI pred a po intervencii uvádza
obrázok 3.
Magnetická rezonancia je ďalšou neinvazívnou metódou využívanou v diagnostike
CCSVI. Poskytuje aj zobrazenie intrakraniálnych
vén, vena azygos, vizualizáciu kolaterálnej cirkulácie, kvantifikáciu tranzitného času venózneho
prietoku, ako aj hodnotenie možnej externej
venóznej kompresie (obrázok 4). Výsledky MR
štúdií potvrdili súvislosť medzi oblasťami mozgového parenchýmu s redukovanou venóznou
drenážou, lokalizáciou demyelinizačných ložísk
a depozitmi železa v perivaskulárnych priestoroch (32 – 34). Naopak, iné štúdie aj s použitím
3D kontrastnej MR venografie nepreukázali významné rozdiely v krvnom prietoku, respektíve
výskyte refluxu vo VJI, medzi pacientmi so SM
a zdravými kontrolnými subjektmi (35).
Duplexná sonografia, ako aj magnetická rezonancia boli použité v diagnostike CCSVI rôznymi centrami s rôznymi výsledkami, od vysokej

prevalencie obštrukčných lézií od 60 do 100 %
u pacientov so SM a nízkou prevalenciou CCSVI
u kontrolných pacientov (0 – 25 %) (3, 36 – 40), až
po absenciu alebo nízku prevalenciu stenotických
lézií u pacientov so SM (35, 41 – 47). Tieto rozdiely
môžu vyplývať z rozdielnej techniky vyšetrovania,
tréningu vyšetrujúcich alebo od použitých kritérií.
Zároveň poukazujú na nejednoznačnosť týchto
neinvazívnych metodík v diagnostike CCSVI, respektíve na potrebu multimodálneho zobrazovacieho prístupu v diagnostike veľmi variabilného
extrakraniálneho venózneho systému s možnosťou detekcie morfologických aj funkčných hemodynamických abnormalít. Súhrn niektorých
diagnostických kritérií CCSVI uvádza tabuľka 1.

CCSVI a medicína založená na
dôkazoch
V prácach skupiny Paola Zamboniho bola
prítomnosť stenóz VJI, respektíve VA, detekovaných dopplerovskou sonografiou a následne ve-

Tabuľ ka 1. Diagnostické kritériá CCSVI (upravené podľa 28, 29, 30)
Ultrazvukové kritériá

Angiografické kritériá

IVUS

Reflux VJI alebo VV

Stáza vo vyšetrovanej véne

Redukcia CSA > 50 %

Reflux/absencia prietoku v intrakraniálnych vénach

Reflux po boluse kontrastu

Intraluminálne defekty (abnormalita chlopne, septum)
Redukovaná pulzatilita vény

Stenóza VJI v B-mode

Kolaterálny prietok

Absencia prietoku vo VJI/VV

Venózna oklúzia/agenéza VJI/VA

Negatívny rozdiel v ploche VJI

Stenóza VJI/VA > 50 %

CCSVI – chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia, CSA – cross sectional area (plocha), IVUS – intravaskulárny ultrazvuk, VA – vena azygos, VJI – vena jugularis interna, VV – vertebrálna véna
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nografiou opísaná u pacientov so SM s vysokým
stupňom senzitivity, pričom venózny reflux a cerebrálna venózna hypertenzia boli bežným nálezom u pacientov so SM na rozdiel od zdravých,
respektíve pacientov s inými neurologickými
ochoreniami (3, 13, 14, 15, 16). Išlo o rôzne veľké
súbory pacientov, 65 pacientov so SM verzus 235
kontrolných subjektov (3) alebo 107 pacientov
so SM verzus 199 kontrol (15). Nález častejších
anatomických a hemodynamických abnormalít
venózneho toku u pacientov so SM, v porovnaní
so zdravými jedincami alebo pacientmi s inými
neurologickými ochoreniami, potvrdili aj niektoré ďalšie štúdie (37 – 40), avšak nie vždy s tak
jednoznačnými závermi ako práce Zamboniho.
Zivadinov analyzoval skupinu 499 pacientov (289
so SM, 163 zdravých kontrol, 26 s inými neurologickými ochoreniami, 21 s klinicky izolovaným
syndrómom) pomocou špecifických dopplerovských USG kritérií pre CCSVI. Prevalencia CCSVI
u pacientov so SM bola 63 %, 46 % u pacientov
s inými neurologickými ochoreniami, 42 % u pacientov s klinicky izolovaným syndrómom a až
26 % u zdravých kontrol (p < 0,001). Tieto nálezy
poukázali na možnú spojitosť CCSVI a SM, avšak
vyvracali teóriu CCSVI ako príčiny vzniku a vývoja
SM (40). Niektorí autori poukázali na metodologické otázniky a nedostatky, na základe ktorých
bola teória CCSVI postavená (48, 49) a viaceré
štúdie, či už ultrazvukové (41 – 44, 47) s použitím
MR (35, 45), alebo katétrové angiografické (44,
46), nepotvrdili spojitosť medzi SM a obštrukciou
venózneho odtoku z CNS.
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V roku 2011 zrealizovaná metaanalýza 8
štúdií, ktoré zahŕňali vo svojom protokole aj
kontrolnú skupinu zdravých, ako aj pacientov
s inými neurologickými ochoreniami, konštatovala vyšší výskyt CCSVI u pacientov so SM v porovnaní so zdravými jedincami (OR 13,5; 95 %
CI 2,6 – 71,4), avšak s výraznou heterogenitou
medzi štúdiami a absenciou zaslepených štúdií.
Štatisticky významná spojitosť medzi CCSVI a SM
však ostala prítomná aj po vylúčení z analýzy
pôvodnej štúdie Zamboniho a zaradení štúdie,
ktorá nenašla prítomnosť CCSVI u žiadneho testovaného (OR 3,7; 95 % CI 1,2 – 11,0). Rozdiel vo
výskyte CCSVI u pacientov so SM a u pacientov
s inými neurologickými ochoreniami nebol štatisticky významný, hoci CCSVI sa u pacientov
so SM vyskytovala častejšie (50). Prehľad štúdií
porovnávajúcich výskyt CCSVI u pacientov so SM
a u zdravej kontrolnej skupiny uvádza tabuľka 2.
K ďalším zaujímavým zisteniam v otázke
súvislosti CCSVI a SM patria aj nálezy viacerých
centier, ktoré poukázali na vzťah medzi klinickým
stupňom SM postihnutia a rozsahom stenoticko-obliteračného procesu extrakraniálneho cerebrálneho venózneho systému (51, 52). U pacientov
s rozsiahlym klinickým SM postihnutím sa častejšie
možno stretnúť s rozsiahlejším a viacpočetným
stenoticko-obliteračným venóznym poškodením.
Stanovisko ku kontroverznej situácii zaujala
v roku 2012 aj Food and Drug Administration
(FDA), ktorá zhodnotila štúdie skúmajúce súvislosť medzi SM a CCSVI ako zatiaľ nepreukazné
a diagnostické kritériá stanovujúce CCSVI ako nedostatočne etablované. Angioplastika a stenting
neboli FDA schválené v rutinnej liečbe CCSVI +
SM, keďže dôkazy z kontrolovaných štúdií o ich
efektivite neboli dostatočné. FDA odporúčala realizáciu správne postavených klinických štúdií na
dôslednejšie zhodnotenie vzťahu CCSVI so SM.
Multicentrická zaslepená štúdia publikovaná
nedávno v prestížnom časopise Lancet priniesla
výsledky, ktoré boli v komentári editora charakterizované ako „definitívny záver“ debaty o CCSVI
ako príčine vzniku SM (28, 53). Traboulsee et
al., analyzovali s použitím katétrovej venografie
ako zlatého štandardu pre stanovenie stenózy
VJI a VA, v kombinácii s USG diagnostikou, 79
pacientov so SM, ich 55 súrodencov bez SM
a 43 kontrolných pacientov bez vzťahu k SM.
Prevalencia CCSVI sa nelíšila medzi jednotlivými
vyšetrovanými skupinami a pohybovala sa okolo
2 %. Naopak, stenóza veľkých extrakraniálnych
vén > 50 % podľa katétrovej venografie bola prítomná až u približne 70 % vyšetrovaných, opäť
bez rozdielu medzi jednotlivými porovnávanými
skupinami. Napokon, USG kritériá CCSVI spĺňalo

Tabuľ ka 2. Prevalencia CCSVI u pacientov so sclerosis multiplex a kontrolných subjektov
SM pacienti

Kontrolní pacienti

Diagnostická metóda

65/65 (100 %)

0/235 (0 %)

Duplex USG, katétrová venografia

1/65 (2 %)
35/79 (44 %)

1/32 (3 %)
17/38 (45 %)

Katétrová venografia,
duplex USG

Al-Omari 37

21/25 (84 %)

0/25 (0 %)

Duplex USG

Simka38

64/70 (91 %)

–

Duplex USG

Zivadinov

162/289 (56 %)

37/163 (23 %)

Duplex USG

Doepp

Zamboni

3

Traboulsee

28

39

0/56 (0 %)

0/20 (0 %)

Duplex USG

Baracchini41

8/50 (16 %)

1/50 (2 %)

Duplex USG, katétrová venografia

Mayer

0/20 (0 %)

1/20 (5 %)

Duplex USG

McAuliffe43

0/30 (0 %)

0/10 (0 %)

Duplex USG

Yamout

19/42 (45 %)

–

Venografia

Rodger

1/98 (1 %)

0/100 (0 %)

Duplex USG

Centonze59

42/84 (50 %)

20/56 (36 %)

Duplex USG

610/710 (86 %)

–

Duplex USG

22/40 (55 %)

12/34 (35 %)

Duplex USG

40

42

45

46

Bastianello
Floris

61

60

44 % pacientov so SM, 31 % ich súrodencov bez
SM a 45 % kontrolných vyšetrovaných bez vzťahu k SM. Senzitivita a špecificita ultrazvukových
kritérií detekcie stenóz > 50 % objektivizovaných
katétrovou venografiou bola nízka – senzitivita
0,406 (95 % CI 0,311 – 0,508), špecificita – 0,643
(0,480 – 0,780) v rovnakej miere u pacientov
so SM, ako aj u kontrolných pacientov. Jedným
zo zaujímavých a charakteristických nálezov
v problematike CCSVI bolo zistenie, že počet
pacientov s objektivizáciou stenóz > 50 % pri
katétrovej venografii sa medzi jednotlivými participujúcimi centrami výrazne líšil. Takisto výsledky zistené jednou diagnostickou modalitou,
napríklad ultrazvukom, nekorelovali s výsledkami iných diagnostických modalít, napríklad
katétrovou venografiou (28).

Endovaskulárna liečba CCSVI
Štúdia Zamboniho si získala veľkú pozornosť,
a napriek nedostatočnej evidencie v medicíne
dôkazov odštartovala celosvetovo realizáciu angioplastík na extrakraniálnom cerebrálnom venóznom riečisku, hoci často mimo schválených
klinických štúdií. Viaceré menšie prospektívne
štúdie opísali zlepšenie kvality života pacientov
so SM po ošetrení venóznych stenóz balónikovou angioplastikou (14, 52, 54 – 57). Zamboniho
nezaslepená intervenčná štúdia bez kontrolnej
skupiny pacientov analyzujúca angioplastiku
u 65 pacientov so SM ukázala zlepšenie objektívneho postihnutia SM, ako aj kvality života
intervenovaných pacientov v 18-mesačnom
sledovaní, predovšetkým s relaps-remitujúcou
(RR) formou SM. Angioplastika VJI a VA bola hodnotená ako bezpečná, avšak výskyt restenóz po

18 mesiacoch bol až 47 %, väčšinou v dôsledku
restenózy VJI (14). Hubbard et al., publikovali
výsledky endovaskulárnej liečby u 259 pacientov so SM. Opísali významné klinické zlepšenie
v MSIS-29 škále SM (Multiple Sclerosis Impact
Scale – MSIS-29) mesiac a 6 mesiacov po liečbe
extrakraniálnych lézií VJI a VA, pričom v 2,5 %
bol realizovaný stenting. U žien, u pacientov
s RR formou SM a u pacientov po intervencii
viacerých lézií bolo zlepšenie výraznejšie. U 15
pacientov (6,3 %) prišlo k rekurencii symptómov
po počiatočnom klinickom zlepšení (54). Skupina
Zamboniho referovala 2-ročné sledovanie 29 pacientov so SM po endovaskulárnej liečbe CCSVI.
U 13-tich pacientov (45 %) bola počas sledovaného obdobia potreba minimálne jednej opakovanej intervencie pre prítomnosť restenóz. Ročný
výskyt relapsov SM počas 2-ročného obdobia po
intervencii v porovnaní s dvojročným obdobím
pred intervenciou bol významne nižší (0,45 ±
0,62 vs. 0,76 ± 0,99; p = 0,021) a súčasne bol pozorovaný významný pokles EDSS skóre (1, 98 ± 0,92
vs. 2,27 ± 0,93; p = 0,037) (57). Ferra et al., hodnotili 30-dňovú morbiditu a mortalitu po endovaskulárnej liečbe 95 pacientov s CCSVI, pričom
technická úspešnosť angioplastiky bola 97 %,
trombóza VJI bola zaznamenaná u 3 pacientov po PTA (3 %) a nebol zaznamenaný výskyt
úmrtí vo vzťahu k intervencii (58).
Z uvedeného vyplýva, že publikovaná literatúra je nejednoznačná v odpovedi na otázku,
či je CCSVI dôležitým faktorom v rozvoji a/alebo
progresii SM, a či je PTA a/alebo stenting venóznych lézií pre liečbu SM klinicky prínosný. Fakt,
že niektoré zmeny venózneho systému boli opísané v súvislosti so SM neznamená automaticky
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ich kauzálny vzťah k tejto diagnóze. V údajoch
o prevalencii CCSVI u pacientov so SM je veľká
variabilita, ktorej príčinou je rozdielna metodológia jednotlivých štúdií, ako aj fakt, že samotná
anatómia venózneho systému je veľmi variabilná.
Pre vaskulárnu medicínu je prínosné, že téma vzťahu SM a CCSVI okrem iného upozornila
na oblasť tzv. vaskulárnej imunológie ako oblasti,
ktorá si zaslúži našu budúcu pozornosť. V tejto
súvislosti sa uvažuje aj o niektorých rizikových
faktoroch, ktoré by mohli byť prepojením medzi
CCSVI a SM na báze autoimunitných mechanizmov. Napríklad o fajčení ako dôležitom rizikovom faktore poškodenia endotelových buniek,
o deficite vitamínu D ako ochranného faktora
v imunitných procesoch alebo Ebstein-Barrovej
víruse narúšajúcom hemato-encefalickú bariéru
inváziou cez endotelové bunky. Zároveň výskum
CCSVI otvoril otázku úlohy extrakraniálneho venózneho systému v patofyziológii ochorení CNS
v širšej súvislosti, nielen v spojitosti s SM.

Záver
Vzťah chronickej cerebrospinálnej venóznej
insuficiencie k vzniku a progresii SM je napriek
výskumu posledných rokov naďalej nejasný
a kontroverzný. Nie je dostatok údajov, ktoré
by jasne dokazovali príčinnú súvislosť medzi
venóznym refluxom a SM. Potrebné sú ďalšie
randomizované kontrolované a zaslepené klinické štúdie na definitívne zhodnotenie súvislosti CCSVI so SM, ako aj vplyvu angioplastiky
extrakraniálnych vén na symptomatológiu,
respektíve priebeh, tohto devastujúceho ochorenia. Nádej, ktorú súčasná medicína ponúka
pacientom musí mať faktický základ, ktorým
je v našom svete tzv. medicína založená na
dôkazoch. Musíme konštatovať, že v prípade
vzťahu CCSVI a SM nemáme takýto podklad
k dispozícii.
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