
Kritikai megjegyzések dr. P.Zamboni: közleményeivel kapcsolatban, melyekben a 
cerebrospinalis vénás elégtelenség szerepét taglalja SM-ben. 

 
 
Dr.Zamboni feltételezi, hogy az SM plaque-ok perivenularis elhelyezkedése a kórkép 
hátterében álló agyi vénás elfolyási akadály következménye. Szisztematikusan vizsgálta az 
intra-és extracerebralis vénás áramlást  SM betegekben és kontroll személyekben, és úgy 
találta, hogy a vénás occlusio általa kialakított kritériumai alapján az SM betegek 86%-ában 
occludált vagy stenoticus a v. azygos, és 91%-ában a v.jugularis interna, ugyanakkor vénás 
elfolyási akadály egyetlen kontroll személyben sem mutatható ki. Módszere –saját 
közleménye szerint- 100% specificitású és 100% sensitivitású. A prediktív értékek is 100%-
osak.  
A Zamboni teória minden mozzanata igen gyenge lábakon áll, spekulatív. A Doppler-
metodikai részhez kapcsolható megjegyzések: 
Dr.Zamboni a v.jugularis interna ill. v. azygos occlusiojának 5 ismérvét állította fel: 

1. reflux a v.jugularis internában (VJI)-ban ill. v.vertebralisban (VV), melynek ideje 
>0.88 sec.  A vénás reflux normális esetben is gyakran észlelhet, tartama a VJI-ban 
0,22-0,78 sec! Oka a vénás billenty záródása által keltett átmeneti ellentétes irányú 
nyomás-gradiens. Ha 0,78 sec még normális, akkor egy ennél 0,1 sec-mal hosszabb 
reflux nyilván nem jelentheti azt, hogy az illet véna occludált! Ehhez a kis 
megnyúláshoz bven elég, ha a vizsgáló a transducert kissé rányomja a nyakra. Ha a 
reflux hosszabb, az vénás billenty elégtelenség jele, tartama az elbbi vizsgálat 
szerint 1,23-6,15 sec! Zamboni szerint az általa észlelt reflux nem billenty-
elégtelenségre utal (az ugyanis inkább transiens globalis amnesiát okoz szerinte), 
hanem vénás occlusiora, ami viszont SM-hez vezet. 

2. A mély agyi vénákban észlelt reflux. Az intracranialis vénák vizsgálata nehéz 
technika, igen nagy gyakorlatot igényel. Ezek a vénák közel merlegesen futnak a 
temporalis ablakon bees UH nyalábra, így a köztük lév szög cosinusa közel 0, így 
eleve nem várható jelents amplitúdó (az áramlási sebesség értékek 8-13 cm/s 
körüliek). Temporalis ablakból nézve a v. basalis Rosenthali hátsó szakaszában, amely 
a v. Galenibe torkollik, távolodó az áramlás (negatív spektrum), míg az elüls 
szakaszában transducerhez közeled az áramlás (pozitív spektrum), amit egy átlagos 
vizsgáló refluxnak ítélhet tévesen, ez Zamboni vizsgálatánál is felmerül.  

3. B-módban a VJI keresztmetszete <= 0,3 cm2 biztosan stenosis mellett szól.  
Sosem állapítunk meg stenosist B-mód alapján, ez mhiba, különösen nem vénás 
stenosist, mivel a véna könnyen összenyomható – feltéve, hogy nem thrombotizált. A 
VJI jelents aszimmetriája szokásos jelenség, a domináns véna keresztmetszeti 
területe több, mint a duplája az ellenoldalinak a vizsgált személyek több, mint 60%-
ában; több, mint 20%-ban a VJI < 0,4 cm2. 

4. Nincs color jel a vénában 
5. A VJI keresztmetszete fekv helyzetben nagyobb, mint ül/álló helyzetben, a kett 

különbsége tehát pozitív szám. Vénás occlusioban ez a posturalis változás károsodik, 
az említett különbség negatív szám lesz. Zamboni szerint ez is a vénás occlusio egyik 
ismérve. A VJI álló helyzetben is jelentsen kitágulhat, leggyakrabban ez pangásos 
szívelégtelenségben látható, ilyen esetben is elvész a normális posturalis lumen-
változás. Zamboni feltehetleg cardialis insufficientiában szenvedknél is - tévesen -
vénás occlusiót diagnosztizált. 

 
 
Zamboni szerint a fenti 5 kritériumból 2 teljesülése jelenti a vénás occlusiót. 



 
A fenti kritériumok közül azonban 3 (1,2,5) garantáltan nem a vénás occlusio jele, így az 5-
bl 2 feltétel teljesülése bármit jelenthet: 1. egészséges személy (pl. 1. pozitív (vénabillenty 
záródás, kicsit rányomott transducerrel) és 3. pozitív (VJI aszimmetria, de norm. áramlással); 
2. billentyelégtelenség (1.poz., 3.poz.); 3. card.insuff. (1.poz., 5.poz.); 4. a vizsgálónak nincs 
sok éves tapasztalata intracranialis vénás vizsgálat terén (2. poz.). 
A vénás occlusio legegyértelmbb jelét, a Doppler spektrum hiányát viszont Zamboni nem 
tartja fontosnak, mert nem vette be a kritériumai közé. 
 
A tankönyvekben egyébként az alábbiak szerepelnek, mint a véna occlusio jele:  
1. color jel hiánya, és 
2. Doppler spektrum hiánya, 
3. az occlusio felett tágult, mozdulatlan falú véna B-módban 
 
Számos más érdekesség is szerepel Zamboni közleményeiben, pl. vénás occlusioban az 
occlusio felett a vénás nyomás emelkedett, és a véna tágulatát várnánk, de Zamboni a véna 
lumenének összeesését mutatja ki, és nem lát ebben ellentmondást. A legszebb az egészben a 
100% specificitás és szenzitivitás, de egy ilyen rugalmas, Zamboni elvárásaihoz jól alakítható 
5/2 kritérium rendszer segítségével ez is lehetséges. 
 
A vizsgált SM – betegeknél mellesleg sosem volt vénás occlusiora utaló klinikai tünet. A v. 
jugularis interna vagy v. azygos elzáródása azonban  nem tünetmentes. A Zamboni által 
közölt UH-felvételek egyike sem gyzött meg arról, hogy valóban vénás elzáródást ábrázol.  
 
 
dr.Pánczél Gyula 


