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ABSTRACT 

 

Rett syndrome is a neurodevelopmental di-
sorder caused by mutation in the gene MECP2 
on the X chromosome. The main clinical cha-
racteristics are breathing disorders, epileptic 
seizures, scoliosis, walking disability and consti-
pation with frequent growth failure and malnu-
trition. Our transversal study included 29 female 
patients with Rett syndrome treated in the Insti-
tute for Mother and Child Health Care ''Dr Vu-
kan Čupić'' in Belgrade. The patients were 
anthropometrically measured by their height and 
weight and caluculating body mass index. The 
degree of scolisios, the frequency of epileptic 
seizures, walking ability and grade of respiratory 
dysfunction were assessed based on the clinical 
scales for disease severity estimation. The stati-
stical data analysis was done in the software pac-
kage PASW Statistics 18. The average age of the 
patients was 145.5±90.1 months. The average 
height was 125.2±22.1cm, the average weight 
27.6±12.3kg, and the average body mass index 
was 16.6±3.5kg/m2. The average z scores for 
height, weight and BMI-for-age were statistically 
significantly lower in comparison to general po-
pulation, which is given with negative z scores. 
There was the statistically significant negative 

coorelation between the age of patients and the 
average z scores for height-for-age (r=-0.464 
p=0.011), weight-for-age (r=-0.433 p=0.019) and 
BMI-for-age (r=-0.433 p=0.019). The statistically 
significant negative coorelation was found 
between the degree of scoliosis and the average z 
scores for height and weight-for-age, but not 
with the average z score for BMI-for-age. 

The growth failure and malnutrition repre-
sent significant problems which are found in Rett 
syndrome. The detection of factors affecting the 
growth and nutrition in patients with Rett 
syndrome could greatly contribute to the impro-
vement of the quality of life in the patients with 
Rett syndrome and perhaps lead to the correction 
of the approach of symptomatic and supportive 
therapy. 

 

Key words: Rett syndrome, growth, scolio-
sis, epileptic seizures.  

 

САЖЕТАК 

 

Ретов синдром представља неуроразвојни 
поремећај узрокован мутацијом MECP2 гена 
на X хромозому. Основни елементи клиничке 
слике су: поремећаји дисања, епилептички на-
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пади, сколиоза, поремећаји хода и констипа-
ција, уз честу појаву застоја у расту и неухра-
њености. 

Наша трансверзална студија обухватила је 
29 пацијенткиња са Ретовим синдромом 
лечених у Институту за мајку и дете „Др Ву-
кан Чупић“ у Београду. Извршена је антро-
пометријска обрада на основу мерења телесне 
висине, телесне тежине и израчунавања 
индекса телесне масе пацијенткиња. Степен 
сколиозе, учесталост епилептичких напада, 
покретљивост и тежина респираторне 
дисфункције процењивани су на основу 
клиничких скала за одређивање тежине 
обољења. Статистичка обрада података 
обављена је у софтверском пакету PASW 
Statistics 18.  

Просечан узраст пацијенткиња био је 
145,5±90,1 месеци. Просечна висина била је 
125,2±22,1cm, просечна телесна маса 
27,6±12,3kg, а просечни инедекс телесне масе 
16,6±3,5kg/m2. Просечни z скорови за телесну 
висину, масу и BMI за узраст били су стати-
стички значајно нижи у односу на општу по-
пулацију, што је изражено негативним z ско-
ровима. Нађена је статистички значајна нега-
тивна повезаност између старости пацијен-
ткиња и просечних z скорова за телесну 
висину за узраст (r=-0,464 p=0,011), масу за 
узраст (r=-0,433 p=0,019) и BMI за узраст (r=-
0,433 p=0,019). Степен сколиозе је био 
статистички значајно негативно повезан са 
просечним z скоровима за телесну висину и 
масу за узраст, али не и са просечним z ско-
ром за BMI за узраст.  

Застој у расту и неухрањеност представ-
љају значајне проблеме који се јављају у 
оквиру Ретовoг синдрома. Откривање фак-
тора од којих зависе раст и ухрањеност 
значајно би допринело унапређењу квалитета 
живота болесница са Ретовим синдромом и 
омогућило евентуалну корекцију приступа 
симптоматској и другој супортивној терапији.  

 

Кључне речи: Ретов синдром, раст, ско-
лиоза, епилептички напади. 

 

УВОД 
  

Ретов синдром представља неуроразвојни 
поремећај, предоминантно деце женског пола, 
узрокован мутацијом MECP2 гена на X хро-
мозому1-4. Главне клиничке манифестације 
Ретовог синдрома су: прогресивна психомо-
торна детериорација после почетног нормал-

ног развоја, понашање слично аутистичном, 
стереотипни покрети руку, поремећај хода, 
епилептички напади и стечена микроцефалија1. 

Посматрањем 50 случајева Ретовог син-
дрома у Шведској током низа година, ради 
лакшег праћења болесница конструисан је си-
стем клиничких стадијума болести, који пока-
зује карактеристичан редослед јављања симп-
тома и знакова у класичном Ретовом синдро-
му5,6. Први, стадијум стагнације, у узрасту од 
6. до 18. месеца живота, карактерише 
неспецифични застој у развоју психомотор-
них функција. Следи други, брзи деструктив-
ни стадијум, у узрасту до четврте године 
живота, у којем болеснице губе однос са 
околином, уз развој деменције и губитак 
стечених способности употребе руку и 
говора. Следећи стадијум је псеудостацио-
нарни; настаје у предшколском и раном 
школском узрасту, са трајањем од неколико 
година. На крају, болеснице улазе у стадијум 
касне моторне детериорације, који траје 
деценијама, са доминантном мишићном сла-
бошћу, мршављењем, спастицитетом и знацима 
лезије доњег моторног неурона са последичном 
непокретношћу.  

Основни елементи клиничке слике су: по-
ремећаји дисања3, епилептички напади7, ско-
лиоза8-10, поремећаји хода и констипација3, уз 
честу појаву застоја у расту и неухрањено-
сти11-17. Разлози због којих се јављају застој у 
расту и неухрањеност нису у потпуности ра-
светљени, али се сматра да је развој ових по-
ремећаја мултифакторијалне природе.  

Циљ овог рада била је процена стања 
ухрањености и соматског раста  пацијентки-
ња са Ретовим синдромом, као и испитивање 
утицаја учесталости епилептичких напада, 
степена сколиозе, тежине респираторне ди-
сфункције, покретљивости и констипације на 
ухрањеност и раст, као фактора са потенци-
јалним посредним утицајем.  

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

Наша трансверзална студија обухватила је 
29 пацијенткиња са Ретовим синдромом ле-
чених у Институту за мајку и дете „Др Вукан 
Чупић“ у Београду, у периоду од октобра 
2008. до јануара 2010. године. Клиничка дија-
гноза је постављена на основу модификова-
них критеријума Харберга и сарадника3. 

Извршена је антропометријска обрада на 
основу мерења телесне висине (TV), телесне 
масе (TM) и израчунавања индекса телесне 
масе (BMI) пацијенткиња. Висина пацијенткиња 
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мерена је стандардним и лежећим стадиомет-
ром, а маса пацијенткиња медицинском де-
цималном вагом. За антропометријску проце-
ну пацијенткиња одређивани су z скорови за 
TV, ТМ и BMI, стандардизовани за узраст 
према стандардима Центра за контролу боле-
сти и превенцију18. 

Степен сколиозе, учесталост епилеп-
тичких напада, покретљивост и тежина ре-
спираторне дисфункције процењивани су на 
основу клиничких скала за одређивање тежи-
не обољења, препоручених од стране Истра-
живачког центра за ретке болести при UAB-
CIRC19. Процену учесталости епилептичких 
напада (нема, једном месечно, једном ме-
сечно до недељно, једном недељно, више 
пута недељно), покретљивости ( не стоји, 
стоји уз помоћ, самостално стоји, хода уз по-
моћ, самостално хода), тежине респираторне 
дисфункције (без респираторне дисфункције, 
минимална хипервентилација и/или апнеа 
(<10% времена), интермитентна хипервенти-
лација и/или апнеа (<50% времена), кон-
стантна хипервентилација и/или апнеа без 
цијанозе, константна хипервентилација и/или 
апнеа са цијанозом) и присуства констипације 
(има, нема), давали су родитељи пацијентки-
ња, док је степен сколиозе одређиван на осно-
ву клиничког прегледа, PA и латералне ра-
диографије кичменог стуба. Анализом радио-
графских снимака одређиван је степен 
кривине по Cobbu, ротација пршљенских тела 
и коштана зрелост пацијенткиња (напредовање 
осификације епифизе карличне кости или 
осификација прстенастих апофиза тела пршљена).  

Подаци су представљени методама де-
скриптивне статистике (аритметичка средина 
± стандардна девијација, стандардизоване z-
вредности, релативне фреквенције). За поре-
ђења су коришћени Студент-ов т-тест и Pear-
son-ова линеарна корелација за параметарска 
обележја, као и Спеарман-ова корелација 
ранга за непараметарска обележја. Праг ста-
тистичке значајности постављен је на 0,05. 
Статистичка обрада података обављена је у 
софтверском пакету PASW Statistics 18 (SPSS 
Inc, Chicago, IL). Стандардизоване z-вредно-
сти антропометријских параметара израчуна-
те су ламбда-ми-сигма методом (16), помоћу 
софтвера Еpi Info v 3.5.1 (CDC, Atlanta, GA). 

 

РЕЗУЛТАТИ 
 

Просечан узраст пацијенткиња (N=29) био 
је 145,5±90,1 месеци. Просечна висина била је 

125,2±22,1cm, просечна телесна маса 
27,6±12,3kg, а просечни BMI 16,6±3,5kg/m2. 

Клиничке карактеристике пацијенткиња 
представљене су у Табели 1. 

 

Табела 1. Клиничке карактеристике па-
цијенткиња са Ретовим синдромом 

 

 n % 

дисање 

без респираторне 
дисфункције 2 7,1 

минимална 
хипервентилација и/или 
апнеа (<10% времена) 

10 35,7 

интермитентна 
хипервентилација и/или 
апнеа (50% времена) 

13 46,4 

константна 
хипервентилација и/или 
апнеа без цијанозе 

2 7,1 

константна 
хипервентилација и/или 
апнеа са цијанозом 

1 3,6 

констипација 
не 14 48,3 
да 15 51,7 

сколиоза 

не 12 41,4 
<20 4 13,8 
20-40 4 13,8 
40-60 6 20,7 
>60 3 10,3 

епилептички 
напади 

не 18 62,1 
месечно 7 24,1 
месечно до недељно 0 0,0 
недељно 3 10,3 
више пута недељно 1 3,4 

покретљивост 

не стоји 9 31,0 
стоји уз помоћ 3 10,3 
самостално стоји 0 0,0 
хода уз помоћ 6 20,7 
самостално хода 11 37,9 

 

Просечни z скорови за телесну висину, 
масу и BMI за узраст пацијенткиња са Рето-
вим синдромом били су статистички значајно 
нижи у односу на општу популацију, што је 
изражено негативним z скоровима (Табела 2). 

 

Табела 2. Просечни z скорови за телесну 
висину за узраст, телесну масу за узраст и 
BMI за  узраст 

 

  

Test Value = 0 

t df p M 

CI95% 
Lower Upper 

BMI за 
узраст 

-3,20 28 0,003 -1,31 -2,15 -0,47 
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Телесна 
висина 
за узраст 

-5,35 28 0,000 -1,74 -2,41 -1,08 

Телесна 
маса за 
узраст 

-3,73 28 0,001 -2,64 -4,09 -1,19 

 

Нађена је статистички значајна негативна 
повезаност између старости пацијенткиња и 
просечних z скорова за телесну висину за уз-
раст (r=-0,464 p=0,011) (График 1), масу за 
узраст (r=-0,433 p=0,019) (График 2) и BMI за 
узраст (r=-0,433 p=0,019) (График 3).

 

График 1. Корелација између година пацијенткиња и просечног z скора за телесну висину 
за узраст 

 

 

 

График 2. Корелација између година пацијенткиња и просечног z скора за телесну масу за 
узраст 
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График 3. Корелација између година пацијенткиња и просечног z скора за BMI за узраст 

 

 

 

Није нађена статистички значајна повеза-
ност између просечних z скорова за телесну 
висину, масу и BMI за узраст и учесталости 
епилептичких напада, покретљивости, тежине 
респираторне дисфункције и присуства кон-
стипације. Степен сколиозе је био стати-
стички значајно негативно повезан са про-
сечним z скоровима за телесну висину и масу 
за узраст, али не и са просечним z скором за 
BMI за узраст (Табеле 3 и 4). 
 

Табела 3. Корелације између просечних z 
скорова за телесну висину, масу и BMI за 
узраст и тежине респираторне дисфункције, 
степена сколиозе, учесталости епилептичких 
напада и покретљивости  

 

 дисање сколиоза 
епиле-
птички 
напади 

покрет-
љивост 

BMI 
за 

узраст 

r 0,088 -0,297 0,000 0,117 

p 0,656 0,117 1,000 0,544 

N 28 29 29 29 

ТВ за 
узраст 

r 0,142 -0,425 -0,125 0,221 

p 0,472 0,022 0,518 0,249 

N 28 29 29 29 

ТМ за 
узраст 

r 0,140 -0,405 -0,010 0,132 

p 0,477 0,029 0,958 0,496 

N 28 29 29 29 

r - Спирманов коефцијент корелације;  

N - број испитаника 

Табела 4. Разлика између просечних z 
скорова антропометријских параметара па-
цијенткиња са и  без констипације 
 

 
t-test 

t df p 
BMI за узраст    

TV за узраст 1,485 27 0,149 

ТТ за узраст 2,093 16,619 0,052 

 

ДИСКУСИЈА 
 

Наша студија је показала да су просечни z 
скорови за телесну висину, масу и BMI за 
узраст пацијенткиња са Ретовим синдромом 
били статистички значајно нижи у односу на 
општу популацију, што је у сагласности са 
подацима из доступне литературе12,20-22. 

 Нађена је статистистички значајна пове-
заност између узраста и просечног z скора за 
телесну висину, масу и BMI за узраст. При-
мећено је да су пацијенткиње у односу на 
општу популацију временом постепено 
заостајале у расту и развоју. Статистички 
значајна негативна корелација између узраста 
и масе нађена је и у истраживању и сар.12,23. 

Епилептички напади, поремећаји дисања, 
сколиоза, смањена покретљивост и констипа-
ција често су део клиничке слике Ретовог 
синдрома24. У нашој студији 37,9 % пацијент-
киња је имало епилепсију, 92,9 % поремећаје 
дисања, 58,6 % сколиозу, 62,1 % смањену по-
кретљивост, а 51,7 % констипацију. Слични 
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резултати су нађени и у студијама страних 
аутора25, 26. 

У нашој студији, учесталост епилепти-
чких напада, степен покретљивости, тежина 
респираторних поремећаја и присуство кон-
стипације нису били статистички значајно 
повезани са просечним вредностима z скоро-
ва антропометријских параметара. Међутим, 
једна аустралијска студија рађена на узорку 
од 201 пацијенткиње са Ретовим синдромом, 
показала је да су већи степен респираторне 
дисфункције и мања покретљивост у корела-
цији са нижим z скоровима за телесну висину, 
масу и BMI за узраст20. Сматра се да би поре-
мећаји дисања могли да утичу на отежан унос 
хране и повећан утрошак енергије и после-
дично негативно доприносили расту и ухра-
њености. Мада би се код пацијенткиња са 
мањом покретљивошћу очекивао мањи утро-
шак енергије и позитивно деловање на раст и 
ухрањеност, добијени резултати у овој сту-
дији сугеришу повезаност са другим факто-
рима који у садејству утичу на развој неухра-
њености и застој у расту12. 

Наше истраживање показало је стати-
стички значајну негативну повезаност степе-
на сколиозе и z скорова за телесну висину и 
масу за узраст, односно - пацијенткиње са ве-
ћим степеном сколиозе су биле неухрањеније 
и ниже у односу на очекиване вредности за 
тај узраст. Ова негативна повезаност није 
постојала између степена сколиозе и z скора 
за BMI за узраст. У студији шведских аутора8, 
испитивањем корелације степена сколиозе и 
узраста, односно степена сколиозе и година 
старости, показано је да развој сколиозе више 
зависи од стадијума болести него од узраста. 
Развој неурогене сколиозе указује на прогре-
сију болести, тако да се на основу наших ре-
зултата може закључити да су пацијенткиње 
са тежом клиничком сликом и већим степе-
ном сколиозе биле ниже и неухрањеније у 
односу на узраст. Наш налаз није у сагласно-
сти са резултатима студије Oddy и сар., који 
нису нашли статистички значајну повезаност 
степена сколиозе и z скорова испитиваних 
антропометријских показатеља10. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Застој у расту и неухрањеност представ-
љају значајне проблеме који се јављају у ок-
виру Ретовог синдрома. Неке будуће студије 
које би се бавиле откривањем фактора од ко-
јих зависе раст и ухрањеност пацијената са 
Ретовим синдромом, значајно би допринеле 

унапређењу квалитета живота болесница и 
омогућиле евентуалну корекцију приступа 
симптоматској и другој супортивној терапији. 
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САЖЕТАК  

 

Увод: Бензодиазепини представљају јед-
ну од најчешће прописиваних група љекова. 
Ова група љекова може довести до појаве то-
леранције и зависности приликом дуготрајне 
и нерационалне примјене.  

Циљ: Циљ нашег истраживања је био 
анализирање употребе бензодиазепина у оп-
штој популацији општине Беране на сјеверу 
Црнe Горe, у протеклој години.  

Методе: Истраживање је спроведено ана-
лизом 1000 љекарских рецепата за бензодиа-
зепине издатих од стране љекара на примар-
ном нивоу здравствене заштите. Каo дијагно-
стички приручник у истраживању коришћена 
је Међународна класификација болести 
(МКБ-10). Истраживање је спроведено у пе-
риоду од 40 дана током јануара и фебруара 
2015. године. 

Резултати: Студија је спроведена у оп-
штој популацији старосне доби од 18 до 98 
година (621 жена и 379 мушкараца). Про-
сјечна старост свих испитаника који су упо-
требљавали бензодиазепине у студији изно-

сила је 64,1±13,1 година. Анализом је ут-
врђено да су најчешће прописивани бензодиа-
зепини: диазепам (42,2%), бромазепам 
(30,3%), лоразепам (16,4%), алпразолам 
(6,4%), нитразепам (2,6%) и клоназепам 
(2,1%). Пацијенти женског пола употребља-
вају бензодиазепине у 62,1% случајева, док 
пацијенти мушког пола у 37,9% случајева, 
што је статистички значајна разлика 
(χ²=58,664; p<0,001). Утврђено је да су бензо-
диазепини прописивани за 17 различитих 
дијагноза, најчешће за дијагнозе I - болести 
циркулаторног система (39,7%), F - душевни 
поремећаји и поремећаји понашања (31,1%) и 
Е - ендокрине болести, болести исхране и 
метаболизма (7,7%).  

Закључак: Истраживања о употреби ље-
кова пружају мноштво корисних информација 
које се могу користити у циљу њиховог ра-
ционалнијег прописивања и ефикаснијег 
лијечења пацијената. 

 

Кључне ријечи: бензодиазепини, фарма-
котерапија, општа популација. 
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ABSTRACT 

  

Background: Benzodiazepines can be clas-
sified as one of the most frequently prescribed 
categories of medication. This medication cate-
gory is distinguished by a high risk of tolerance 
and dependence, in the case of long-term, exces-
sive use.  

Aim: The aim of our study was to analyse 
the use of benzodiazepines in the general popu-
lation, municipality of Berane, Montenegro, 
during the previous year.  

Methods: Research was based on the analy-
sis of 1000 prescriptions of benzodiazepines, 
issued by physicians in Primary Health Care. The 
diagnostic manual utilised for the purpose of this 
research was International Classification of Di-
seases (ICD-10). The survey was conducted for a 
period of 40 days during January and February 
2015. 

Results: The study was performed in the 
general population, age from 18 to 98 years (621 
females and 379 males). The average age of all 
participants in the study was 64.1±13.1 years. 
Analysis of data confirmed that the most fre-
quently prescribed from the group of benzodia-
zepines were: diazepam (42.2%), bromazepam 
(30.3%), lorazepam (16.4%), alprazolam (6.4%), 
nitrazepam (2.6%) and clonazepam (2.1%). The 
significant statistical difference (χ²=58.664; 
p<0.001) was found between female patients 
who used benzodiazepines in 62.1% of cases, 
compared to male patients who used benzodiaze-
pines in 37.9% of cases. It was confirmed that 
benzodiazepines were usually prescribed for 17 
different diagnoses, mostly for diagnoses from 
the group I, viz. cluster-diseases of the circula-
tory system (39.7%), group F-mental and beha-
vioural disorders (31.1%) and group E-endo-
crine, nutritional and metabolic diseases (7.7%). 

Conclusion: Studies about drug utilisation 
provide plenty of useful information which can 
be further used with the aim of achieving more 
rational prescribing and more effective patient 
treating.  

Keywords: benzodiazepines, pharmacothe-
rapy, general population. 

 

УВОД 
  

Бензодиазепини су, послије љекова који 
дјелују на кардиоваскуларни систем, најпро-
писиванија група љекова на свијету. Љекари 
опште праксе прописују око 80 % љекова из 
ове фармакотерапијске групе по извјештају 

љекара специјалисте. Они се најчешће кори-
сте да ублаже анксиозност, несаницу и стрес, 
али и као антиконвулзиви, миорелаксанси и 
љекови за премедикацију. Због њихове тера-
пијске примјене и популарности међу кори-
сницима, ови љекови имају забрињавајући 
пораст злоупотребе и зависности1. 

Савјетује се прописивање бензодиазепина 
само када за то постоје јасне индикације, и то 
у најнижој ефективној дози у што краћем 
временском периоду. Литературни подаци 
показују да терапија бензодиазепинима не би 
требало да буде дужа од четири мјесеца, или 
чак не дужа од двије до четири недјеље2. 

Према дужини дјеловања бензодиазепини 
се могу подијелити у три групе: 

• Ултракратког дјеловања: мидазолам, 
триазолам;  

• Кратког и средње дугог дјеловања: ал-
празолам, бромазепам, лоразепам, лор-
метазепам, нитразепам, оксазепам, те-
мазепам;  

• Дугог дјеловања: диазепам, флуразе-
пам, клоназепам, хлордиазепоксид, пра-
зепам3,4. 

 

Главна нежељена дејства ове групе љеко-
ва су: поспаност, смањење концентрације, гу-
битак памћења, ослабљена координација, по-
већање апетита и тежине, смањење либида3,4,5. 
Због своје велике терапијске ширине бензо-
диазепини се сматрају безбједним љековима, 
тј. љековима са ниском токсичношћу уколико 
се користе у препорученим дозама6,7. Прекид 
терапије бензодиазепинима треба да буде по-
степен, како би се избјегла могућност на-
станка тзв. синдрома обуставе који се мани-
фестује страхом, несаницом, агитацијом и 
сензорним поремећајима8. Инциденција син-
дрома обуставе варира од истраживања до 
истраживања и креће се између 30 и 100%9. 
Употребу ових љекова треба избјегавати код 
пацијената са хроничном опструктивном бо-
лешћу плућа због могуће депресије дисања, 
као и рутинско прописивање ових љекова у 
трудноћи2.  

 

ЦИЉ РАДА 
  

Циљ нашег истраживања је био анализи-
рање употребе бензодиазепина у општој по-
пулацији на територији општине Беране на 
сјеверу Црнe Горe у периоду од 40 дана током 
јануарa и фебруара 2015. године.  
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД 

 

Истраживање је спроведено анализом 
1000 љекарских рецепата бензодиазепина 
прописаних од стране изабраног љекара у 
Дому здравља „Др Ника Лабовић“, општина 
Беране.  

 Истраживање је обухватило пацијенте 
оба пола, старосне доби изнад 18 година. 
Прикупљени подаци су се односили на пол, 
старосну доб, дијагнозе, као и прописани ли-
јек из групе бензодиазепина. Прикупљени 
подаци унесени су у статистичку базу пода-
така и обрађени помоћу статистичког пакета 
SPSS (Superior Performance Software Systems) 
верзија 10.0. Као стандардни дијагностички 
приручник у истраживању коришћена је 
Међународна класификација болести (МКБ-
10). У овом истраживању анализирана је упо-
треба оних бензодиазепина који се налазе на 
позитивној листи љекова Фонда за здравстве-
но осигурање Црне Горе.  

 

РЕЗУЛТАТИ 

 

На основу социо-демографских каракте-
ристика утврђено је да су корисници ове 

групе љекова старосне доби од 18 до 98 годи-
на. Просјечна старост одабране популације у 
истраживању износи 64,1±13,1 година. 

 Од укупног броја анализираних рецепата 
(1000), бензодиазепине су у 62,1% случајева 
користиле жене, а у 37,9% случајева 
мушкарци. Посматрано у односу на пол, 
припаднице женског пола су у знатно већем 
проценту користиле бензодиазепине у 
терапији. 

 Најчешће коришћени бензодиазепини у 
испитиваној популацији били су: диазепам 
(42,2%), бромазепам (30,3%) и лоразепам 
(16,4%). Овај податак указује на то да је диа-
зепам најчешће прописивани лијек из ове 
фармакотерапијске групе (Графикон 1). 

Процјена процентуалне заступљености 
љекова према њиховом укупном трајању деј-
ства, приказана је у Табели 1. Према резулта-
тима нашег истраживања, пацијенти највише 
користе бензодиазепине кратког дејства, по-
том слиједе бензодиазепини дугог дејства и 
на последњем мјесту по потрошњи се налазе 
бензодиазепини средње дугог дејства. 

 

 

 

Графикон 1. Најчешће коришћене врсте бензодиазепина у испитиваној популацији 

 

Табела 1. Процентуална заступљеност љекова према њиховом укупном трајању дејства 

 

Генерички назив лијека 
Укупно трајање 

дејства 
Фармацеутски 

облик 
Позитивна 
листа* 

% 

Бромазепам 
Лоразепам 

Кратко (12-18 h) таблете + 46,7 

Алпразолам 
Нитразепам 

Средње дуго (24 h) таблете + 9,0 

Диазепам 
Клоназепам 

Дуго (24-48 h) таблете + 44,3 

Укупно  100 % 
* Позитивна листа љекова Фонда за здравствено осигурање Црне Горе  

   (љекови који се издају на терет Фонда)  
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Истраживање је показало да су бензодиа-
зепини прописивани за 17 различитих дијаг-
ноза, разврстаних на основу Међународне 
класификације болести. Из добијених резул-
тата видимо да пацијенти најчешће користе 
бензодиазепине као пратећу терапију за дија-
гнозе из групе - I - болести циркулаторног си-
стема (39,7%), F - душевни поремећаји и по-

ремећаји понашања (31,1%), као и пратећу 
терапију код болести ендокриног система 
(7,7%) (Графикон 2). Пацијенти женског пола 
најчешће употребљавају бензодиазепине за 
дијагнозе из групе - I (44,4%) као пратећу те-
рапију, док пацијенти мушког пола за дијаг-
нозе групе - F (39,3%). 

 

 
 

Графикон 2. Најчешће коришћене дијагнозе приликом прописивања бензодиазепина.    

       * Конкомитантна терапија за ову категорију болести прописана од стране  

             специјалисте одређене гране медицине (кардиолози, ендокринолози и др.). 

 

ДИСКУСИЈА 

 

Бензодиазепини, самостално или у ком-
бинацији са другим психоактивним супстан-
цама, могу бити предмет злоупотребе, одно-
сно зависности.  

 Анализом прописивања бензодиазепина у 
општини Беране долазимо до закључка да су 
прва три лијека по потрошњи диазепам, бро-
мазепам и лоразепам. Према дужини дјело-
вања лијека у нашем истраживању на првом 
мјесту су се издвојили бензодиазепини крат-
ког дјеловања (12-18 h) са 46,7%. На другом 
мјесту се по потрошњи налазе бензодиазепи-
ни дугог дјеловања (> 24 h) са 44,3%, што је 
нешто мање од половине у односу на укупну 
потрошњу. Диазепам се у нашем истражива-
њу издваја као највише прописиван поједи-
начни лијек, који чини 42,2% укупне потро-
шње бензодиазепина. 

 Слично истраживање о употреби бензо-
диазепина је спроведено међу корисницима 
Дома здравља Дољевац у југоисточној Србији 
током 2011. године, у којем се може видјети 
да су изабрани љекари прописивали бензо-
диазепине великом броју пацијената. Према 

резултатима овог истраживања, највећи је 
број оних пацијената који су од бензодиазепина 
користили бромазепам и диазепам4. Добијени 
податак у овом истраживању је у многоме 
сличан са резултатима нашег истраживања, у 
којем се бромазепам и диазепам такође јав-
љају међу прва три лијека по потрошњи. Од 
укупног броја пацијената (805), корисника 
Дома здравља Дољевац, 76,13% жена и 
23,87% мушкараца је користило ове љекове4. 
Овај податак је компарабилан са резултатима 
добијеним у нашем истраживању, по којем су 
припаднице женског пола у већем проценту 
употребљавале бензодиазепине.  

 У истраживању спроведеном код пације-
ната лијечених у Дому здравља - Бања Лука, 
такође наилазимо на одређене сличности и 
разлике. Припаднице женског пола такође 
доминирају по потрошњи ове групе љекова и 
на територији овог града. Од укупног броја 
испитаника (583), више од половине се 
изјаснило да користи бензодиазепине свако-
дневно (61,34%), док их једна трећина повре-
мено употребљава (38,66%). Највећи број 
испитаника је користио диазепам (66,39%), 
што се поклапа са резултатима нашег истра-
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живања у којем је овај лијек такође на првом 
мјесту по потрошњи. Осим диазепама, међу 
најпрописиваније љекове спадају бромазепам 
и алпразолам, што одговара резултатима 
нашег истраживања10. 

 Студија спроведена у популацији која ко-
ристи самомедикацију на територији највећег 
града у Пакистану, Карачија, показује да су 
жене највећи корисници ових љекова, код 
којих се истиче потрошња алпразолама и 
бромазепама. Међу најпродаваније љекове из 
ове фармакотерапијске групе спадају управо 
алпразолам и бромазепам, а потом слиједе 
лоразепам и остали. Као три најчешћа разлога 
за употребу корисници наводе депресију, 
поремећај сна и бол. Осим психијатријских 
обољења, веома чест коморбидитет је и хи-
пертензија, дијабетес мелитус и срчане бо-
лести. Од укупног броја испитаника око 30% 
се изјаснило да узима бензодиазепине без ље-
карског рецепта, тзв. "self-medication". Упо-
треба бензодиазепина у општој популацијом 
по овој студији зависи од социоекономског 
статуса појединца, нивоа образовања, занима-
ња, брачног статуса и др.11. 

 Студија спроведена у општој популацији  
Фриули-Венеција-Ђулија региона сјеверои-
сточне Италије на узорку од 10.468 испита-
ника, такође показује да су бензодиазепини 
најпрописиванија група љекова. Резултати 
ове студије показују да је преваленција упо-
требе бензодиазепина два пута већа код при-
падница женског пола (26,7%) у поређењу са 
припадницима мушког пола (13,7%), што је у 
корелацији са резултатима нашег истражива-
ња. Студија показује и линеарно повећање 
употребе бензодиазепина са повећањем годи-
на старости корисника. Поређењем бензодиа-
зепина према дужини дјеловања у овој сту-
дији, долазимо до закључка да испитивана 
популација највише користи бензодиазепине 
кратког и средње дугог дјеловања (69,9%), а 
потом и дугодјелујуће бензодиазепине или 
њихову комбинацију са осталима подгрупама 
(33,1%). Добијени податак се поклапа са ре-
зултатима нашег истраживања у којем већа 
половина пацијената употребљава бензодиа-
зепине кратког и средње дугог дјеловања. 
Најпрописиванији бензодиазепини кратког 
дејства су бромазепам и лоразепам, што је 
компарабилно са подацима добијеним у на-
шем истраживању. Велики број пацијената 
наводи да бензодиазепине употребљава ноћу, 
као и да их узима у континуитету годинама, 
без разлике у односу на полувријеме елими-
нације лијека. Резултати ове студије показују 

да су бензодиазепини најчешће први пут про-
писани од стране љекара опште праксе 
(70,0%), потом од љекара који је запослен у 
болници (16,2%), или од љекара специјалисте 
одређене гране медицине - неуролога или 
психијатра (9,7%)12. 

 Национална студија пресјека спроведена 
у виду телефонске анкете међу општом попу-
лацијом у Француској показала је сличне ре-
зултате. Према овој студији, припаднице жен-
ског пола су такође доминантни корисници 
ове групе љекова. Податак да се употреба 
бензодиазепина повећава са повећањем годи-
на старости пацијената, поклапа се са пода-
цима студије која је спроведена на територији 
сјевероисточне Италије. Студија спроведена 
међу општом популацијом у Француској по-
казује да је већа употреба бензодиазепина 
међу корисницима који су незапошљени13. 

 Студија спроведена у Сједињеним Аме-
ричким Државама (САД) показује да пацијен-
ти углавном користе бензодиазепине из под-
групе анксиолитика, а у мањем проценту хи-
пнотике или њихову комбинацију. Према 
полној дистрибуцији припаднице женског 
пола и то бијелкиње, у већем проценту упо-
требљавају анксиолитике. Најчешће прописи-
вани бензодиазепини били су алпразолам, 
диазепам, лоразепам и триазолам, што је 
слично резултатима добијеним у нашем 
истраживању. Компарацијом анксиолитика и 
хипнотика, алпразолам и триазолам спадају 
међу најчешће прописиване бензодиазепине. 
Према студији спроведеној у САД-у, бензо-
диазепини се најчешће прописују по потреби 
(PRN – "pro re nata")14. 

 Упоређивањем резултата нашег истражи-
вања са резултатима студија спроведених на 
националном и интернационалном нивоу, 
констатујемо да су бензодиазепини прописи-
вани и употребљивани веома слично. Према 
томе бензодиазепини се знатно чешће упо-
требљавају у женској популацији, а у поре-
ђењу са мушкарцима, 2 до 3 пута више. 
Углавном су то жене са ниским примањима, 
разведене жене или удовице, старости од 60 
до 69 година15. 
 

ЗАКЉУЧАК 
  

Свако истраживање о употреби љекова 
пружа мноштво корисних информација које 
се могу користити у циљу њиховог рационал-
нијег прописивања и ефикаснијег лијечења 
пацијената. Стога студија спроведена међу 
општом популацијом на територији општине 
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Беране, статистички значајно показује да се 
бензодиазепини чешће прописују женској по-
пулацији и да је најчешће прописивани лијек 
из ове фармакотерапијске групе диазепам. 
Посматрано према дијагнозама (МКБ-10), 
најчешћи су пацијенти који болују од хипер-
тензије (односно болести из групе I), који су 
као конкомитантну терапију добијали препа-
рате бензодиазепина, затим из групе анксио-
зних стања (односно група F),  и на крају 
пацијенти са болестима ендокриног система, 
где су бензодиазепини пратећа терапија 
(односно група Е). Стога је потребно 
спровести едукативне мјере којим би се 
прописивачка пракса здравствених радника 
промијенила и поштовали принципи савреме-
не фармакотерапије. Праћење потрошње 
љекова и извјештавање о потрошњи љекова 
могло би допринијети рационализацији по-
трошње и ове групе љекова. Едукација је не-
заобилазна мјера у тежњи ка рационализацији 
фармакотерапије, смањењу нежељених деј-
става љекова и смањењу трошкова изазваних 
неправилним прописивањем љекова. Зато, на 
дугорочној основи, потребно је планирати 
развој информационог система у дијелу који 
се односи на информације о љековима за 
здравствене раднике, као и организовати 
радионице и додатне едукације за здравствене 
раднике чија се прописивачка пракса показа-
ла неадекватном. Будућа истраживања, спро-
ведена на већем узорку са другачијом методо-
логијом, могла би обухватити пацијенте по 
протоколима у домовима здравља, са циљем 
да се утврди да ли, и у којој мјери специјали-
сти прописују бензодиазепинске препарате у 
складу са интернационалним смјерницама и 
водичима добре клиничке праксе. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. World Health Organization. Rational use of 
benzodiazepines. Document WHO/PSA/96.11, Gene-
va, 1996. 

2. Францетић И. Фармакотерапијски приручник. 6 
Изд. Загреб: Медицинска наклада, 2010. 

3. Rang H.P, Dale M.M, Ritter J.M, Moore P.K. 
Фармакологија. 5 Изд. Београд: Data Status, 2005. 

4. Богословић М, Потић М, Митровић Д. Употреба 
бензодиазепина код пацијената у ординацији иза-
браног лекара у Дому здравља Дољевац. Тимочки 
медицински гласник 2012; 37(3): 150-3. 

5. Кажић Т. Готови љекови: приручник за фармакоте-
рапију. 11 Изд. Београд: Integra, 2013. 

6. Вујић З, Васиљевић Д. Структурне карактеристике 
антидепресива и анксиолитика. 11. Симпозијум ма-
гистара фармације и медицинске биохемије Репуб-
лике Српске 2014; 16-25. 

7. Мимица Н, Фолнеговић-Шмалц В, Узун С, 
Рушиновић М. Бензодиазепини: за и против. Medi-
cus 2002; 11(2): 183-8. 

8. Угрешић Н. Фармакологија анксиолитика. Архив за 
фармацију 2007; 57: 106-17. 

9. Аshton H. The diagnosis and management of 
benzodiazepine dependence. Current Opinion in Psy-
chiatry 2005; 18: 249–55. 

10. Станетић К, Савић С. Употреба бензодиазепина 
код пацијената лијечених у Дому здравља Бања 
Лука. Општа медицина 2010; 16(1-2): 50-5. 

11. Kafeel H, Rukh R, Iqbal J, Naveed S. Irrational dispen-
sing and self medication of benzodiazepines by general 
population of a big city. Journal of Pharmaceutical and 
Scientific Innovation 2014; 3(2): 178-81.  

12. Donato F, Samani F, Marini M et al. Across-sectional 
survey on benzodiazepine use among older people in 
an Italian region. Italian Journal of Public Health 2005; 
2(2): 42-8.  

13. Lagnaoui R, Depont F, Fourrier A et al. Patterns and 
correlates of benzodiazepine use in the French general 
population. European Journal of Clinical Pharmacolo-
gy 2004; 60(7): 523-9.  

14. Gleason PP, Schulz R,  Smith NL et al. Correlates and 
Prevalence of Benzodiazepine Use in Community - 
Dwelling Elderly. Journal of General Internal Medicine 
1998; 13(4): 243-50. 

15. Nordon DG, Akamine K, Novo NF, Hübner CK. Cha-
racteristics of the use of benzodiazepines by women 
seeking treatment in primary care. Revista de Psiquia-
tria do Rio Grande do Sul 2009; 31(3): 152-8. 

 



Рационална терапија 
2016, Vol. VIII, No. 2, стр. 15-23/ UDK: 615.212.7.035.2; 616-056.8:613.83 

                                                     DOI: 10.5937/racter8-9730 
 

 

 
Контакт: Невена Ивановић 
                    e-mail: nevenaiv@hotmail.rs 

Прегледни чланак/ Review Paper 

 

РАЗЛИКЕ У СПРОВОЂЕЊУ МЕТАДОНСКОГ ПРОГРАМА  
У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА 
 

Невена Ивановић 
 
Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 
 

DIFFERENCES IN THE IMPLEMENTATION METHADONE 
PROGRAMME TO EUROPEAN COUNTRIES 

 

Nevena Ivanović 
 
Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac 
 
Примљен/Received: 12.12.2015.                                                                       Прихваћен/Accepted: 25.2.2016. 
 
САЖЕТАК  

 

Метадонска терапија је препоручена од 
Светске здравствене организације као основ-
ни модел лечења опијатских зависника. Суп-
ституциона терапија метадоном  ублажава 
многе апстиненцијалне симптоме које зави-
сници доживљавају и смањује здравствене и 
друштвене ризике.  

Претраживана је литература о начину 
спровођења и карактеристикама метадонског 
програма из медицинске базе података 
Medlinе. Анализиране су публиковане студије 
о карактеристикама метадонске терапије у 
више земаља.  

Супституциона терапија метадоном је 
изразито развијена у Швајцарској, где је од 
1989. до 2000. године повећан број са око 
5000 пацијената на 18.000 пацијената. Од 
1996. у Француској се примењују метадон и 
бупренорфин. У Ирској, крајем 2009. године 
је регистровано  8.551  пацијената на 
метадонском програму, у поређењу са 5.965 
пацијената крајем 2002. године. Студија 
спроведена у Њујорку је показала да метадон 
интравенски злоупотребљава 71,9%  кори-
сника метадонског програма, а да га 64,7% 
продаје.  У многим центрима у Шпанији и 
Ирској критеријуми за принудно прекидање 
терапије су насиље и злоупотреба ових 
супстанци.  Испитаници сматрају да би 
запослени требало да им укажу на сва 

нежељена дејства и сугеришу да се продужи 
радно време клиника. Запослени сматрају да 
је пуно радно време, током свих 365 дана у 
години, управо узрок грешака у току рада. 
Проблем са којим се сусрећу запослени у 
Ирској су значајне разлике у приступу лечења 
метадоном у различитим деловима земље. 
Студије указују на незадовољство пацијената 
финансијским стањем, јер они сами плаћају 
терапију или су дуже на лечењу него што је 
потребно.  

 

Кључне речи: метадон, супституциона 
терапија, опиоидна зависност, прегледни 
чланак. 

 

 

ABSTRACT 

  

Methadone therapy is recommended by the 
World Health Organization as the primary model 
of treatment of opiate addicts. Methadone main-
tenance treatment relieves many of the 
withdrawal symptoms that addicts experience 
and reduce the health and social risks.  

We searched the literature about the imple-
mentation and the characteristics of methadone 
programs in the medical database Medline. We 
analyzed published studies about the characteri-
stics of methadone treatment in several countries. 

Methadone maintenance program is highly 
developed in Switzerland where from 1989 to 
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2000 increased the number of patients, 5000 to 
18000. In France, methadone and buprenorphine 
programs start in 1996. In Ireland, at the end of 
2009 registered 8,551 patients on methadone 
program compared to 5,965 patients at the end of 
2002. In New York, results show that 71.9% of 
users of methadone programs abused methadone 
intravenously and 64.7% of patients sales. In 
many centers in Spain and Ireland, the criteria 
for involuntary interruption of treatment is vio-
lence and abuse of these substances. Patients be-
lieve that employees should give them all infor-
mations about side effects. Patients also sugges-
ted that clinics should extend working time. 
Employees believe that full-time during 365 days 
a year cause mistakes. In Ireland, the problem is 
significant difference among different parts of 
the country. Studies showed that patients was 
dissatisfaction when they have to pay therapy by 
themselves or they are unduly long time metha-
done user at clinic. 

 

Key words: methadone, maintenance treat-
ment, opioid dependence, review. 

 
 

Зависност од опијата је хроничан пореме-
ћај рецидивантног карактера и његово лечење 
је дуготрајан процес.  Особе које злоупотреб-
љавају опијате или опиоиде врло брзо постају 
зависне, при чему им се нарушава биолошки, 
социолошки, психолошки и економски миље. 
С друге стране, убризгавање нестерилног ма-
теријала уз коришћење нестерилног прибора 
интравенским путем може изазвати низ ино-
кулативних болести као што су хепатитис Ц, 
болести јетре, туберкулоза, бактеријске инфе-
кције1. 

Већина европских земаља данас пружа 
неку врсту супституционе терапије. Проценат 
људи са зависношћу од опијата који добијају 
супституциону терапију варира по земљама и 
у оквиру региона2.  

Стратегије у лечењу зависности од опија-
та ослањају се на четири велике групе психо-
фармака у односу на њихов афинитет према 
опиоидним рецепторима: агонисте (метадон, 
споро ослобађајући морфин), парцијалне аго-
нисте (бупренорфин), опиоидне антагонисте 
(налтрексон) и симптоматску терапију (кло-
нидин, трамадол). Фармакотерапија треба да 
буде удружена са психотерапијом и социоте-
рапијом1.    

Метадонска терапија је препоручена од 
Светске здравствене организације као основ-
ни модел лечења опијатских зависника, а ме-
тадон се узима као златни стандард2.  

Према препоруци Светске здравствене 
организације предлажу се четири облика ме-
тадонског лечења: кратка детоксификација, 
дуготрајна детоксификација, кратко (привре-
мено) одржавање на истој дневној дози и ду-
готрајно одржавање3. Циљ овог рада је да на-
прави кратак преглед спровођења метадон-
ског програма у неколико европских земаља. 

Метадон је по свом хемијском саставу 6-
диметиламино-4,4-дифенил-3-хептанон хло-
роводоник. Користи за лечење умереног до 
тешког бола који не реагује на неопиоидне 
аналгетике, за детоксикацију услед опиоидне 
зависности и као супституциона терапија ус-
лед опиоидне зависности4.  Првобитно је син-
тетисан крајем 1930-их година као супстанца 
сродна атропину. У лечењу опиоидне  зави-
сности, метадон се примењује орално у обли-
ку раствора или таблета5.  Метадон је агони-
ста µ опиоидних рецептора, међутим, он је и 
антагониста  НМДА рецептора4. Првенствено 
се метаболише у јетри до неактивних метабо-
лита преко цитохрома П450 изоформе ЦИП 
3А4. Метадон је слаб инхибитор ове изо-
форме, али је и делом супстрат за изоформе  
2Ц19 и 2Д66. Метаболизам се одвија демети-
лацијом атома азота у молекулу метадона, а 
метаболит се елиминише и путем урина и пу-
тем жучи7.  Толеранција и физичка зависност 
се развијају спорије у односу на морфин8. До-
казано је да је метадонска супституциона те-
рапија безбедна код пацијената са цирозом је-
тре, посебно када се примењују ниске дозе9.  

Нежељени ефекти метадона су: повећано 
знојење, констипација, поремећај сна, сек-
суалног нагона и концентрације, као и 
наузеја.  Јављају се код 20% корисника 
метадонског програма4.  

Акумулација метадона може довести до 
седације, продужетка QT интервала, депре-
сије дисања, па чак и смрти6.  

Изоформе 3А4 и 2Д6 цитохрома П450 
значајно учествују у метаболизму метадона, а 
активност ЦИП 3А4 варира међу поједин-
цима, што објашњава варијабилност у распо-
ложивости метадона10. Метадон се метабо-
лише и преко ЦИП2Б6, ЦИП2Ц9 и 
ЦИП2Ц1911.  

Позитивне стране метадонског програма су: 

• значајна редукција употребе и злоупо- 
требе психоактивних супстанци 

• смањење броја смртних исхода од 
предозирања 
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• смањење учесталости криминогеног 
понашања 

• редукција употребе заједничког при-
бора за интравенску апликацију 

• редукција трансмисије вирусних 
инфекција (вирусни хепатитиси, ХИВ 
инфекције) 

• побољшање исхода трудноће код 
трудница – зависница 

• побољшање квалитета живота пације-
ната. 

 

Негативне стране метадонске терапије су: 

• један део медицински ординираног ме-
тадона одлази на илегално тржиште 

• скоро 20% пацијената обухваћених ме-
тадонским програмима прибегава ка-
снијој злоупотреби алкохола, барбиту-
рата или стимуланаса ЦНС-а 

• просечно око 14% пацијената је 
искључено из програма због 
психотичног, делинквентног или другог 
вида неадекватног понашања12.  

 

Спровођење супституционе терапије се 
врши на примарном ( дом здравља, заводи за 
здравствену заштиту студената и заводи за 
здравствену заштиту радника), секундарном 
(опште болнице, специјалне болнице за 
лечење психијатријских болести и болести 
зависности) и на терцијарном нивоу (клинике, 
институти, заводи, специјалне установе)2. 

Претраживана је литература о начину 
спровођења и карактеристикама метадонског 
програма из медицинске базе података 
Medlinе

13 у периоду од 7.3.2014. до 1.9.2014. 
године. Анализиране су публиковане студије 
о карактеристикама метадонске терапије у ра-
зличитим земљама. Претрага литературе вр-
шена је на основу коришћења кључних речи: 
methadone, methadone maintenance, methadone 

treatment, methadone abuse, methadone misuse, 

methadone, methadone illegally. Критеријуми 
који су узети у обзир приликом одабира и се-
лекције студија су: доступне студије у сло-
бодном пуном тексту (free full text available), 
написане на енглеском језику (english), спро-
ведене на људима (humans).  

Од 1970. године метадонска терапија одр-
жавања је доминантан облик супституционе 
терапије за опијатске зависнике. Процењује 
се да пола милиона пацијената у свету 
користи овај начин лечења14.  

Током 1980-их година, Шпанија је имала 
врло строге законе који ограничавају приступ 
супституционој терапији опиоидним агони-
стима, те је смртност међу корисницима 
забрањених опиоида  била висока. У овој 
земљи,  још од 1994. године, 224 од 280 
центара спроводи метадонски програм. 
Захваљујући овом начину лечења у Шпанији 
је морталитет хероинских зависника смањен 
са 59 смртних случајева на 1000 особа го-
дишње у 1992. години на 16 смртних 
случајева у 199915.  

Супституциона терапија метадоном је 
изразито развијена у Швајцарској, где је од 
1989. до 2000. године повећан број са око 
5.000 пацијената на 18.000 пацијената. У 
2008. години, више од 16.500 корисника имало 
је учешће у метадонском програму у овој зем-
љи16.  

У Малезији је од 2005. године значајно 
унапређена и распрострањена примена 
метадонског програма, који се развијао кроз 
три фазе. У првој фази метадонски програм 
почиње да се примењује у специјализованим 
клиникама за болести зависности, у другој 
фази се шири на ниво примарне здравствене 
заштите, а у трећој фази се спроводи и у 
затворима17.  

Од 1996. у Француској се примењују ме-
тадон и бупренорфин18.  

У Ирској крајем 2009. године било је 
8.551 регистрованих пацијената (од којих 
5.352 у клиникама) на метадонском програму, у 
поређењу са 5.965 пацијената крајем 2002. годи-
не19.   

Јавни сектор за лечење наркоманије у 
Италији састоји се од 1.650 центара, од којих 
амбуланте чине 550. Лечење се обавља без 
новчане надокнаде од стране пацијената. 
Примењују се метадон и бупренорфин, као и 
психосоцијалне услуге. Подаци из 2010. годи-
не указују да је укупно 107.117 пацијената у 
овој земљи лечено опиоидном супституцио-
ном терапијом, од чега је 83,3% користило 
метадон а 16,7% бупренорфин. Електронска 
база података се користи за праћење података 
пацијената који су опијатски зависници у 8 од 
23 италијанских региона у којима се лечи 
8.145 пацијената20.   

Прва клиника за спровођење метадонске 
терапије одржавања у Кини је основана 2004. 
До краја септембра 2011. године већ 716 
клиника спроводи метадонски програм, у који 
је укључено скоро 333.000 пацијената. 
Основни разлози због којих је министарство 
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тежило да се овај програм што брже развија је 
смањење криминала,  повећање квалитета 
живота, као и стопе запослења међу зависни-
цима. Упркос напретку, метадонски програми 
се сусрећу са изазовима, укључујући високе 
стопе прекидања програма од стране кори-
сника (око 50%) и истовремену употребу 
хероина (око једне трећине корисника)5.  

У Републици Хрватској је метадон, као 
облик лечења зависности од опијата, уведен 
1991. године3.   

Програм метадонског одржавања први 
пут је уведен у Сарајеву 1989. године, док је 
метадонски програм детоксикације уведен 
2002. године. Према подацима из 2007. 
године на програму метадонског одржавања у 
Сарајеву се налази 210 пацијената, а на 
затвореном одељењу (10 кревета) које је је-
динствено у целој држави, спроводи се 
метадонска детоксикација за просечно 150 
пацијената годишње12.  

Метадонски програм се у Србији спрово-
ди тимски на више нивоа здравствене за-
штите (примарном, секундарном и терцијар-
ном). Формирана су четири регионална цен-
тра, који се налазе у Београду, Новом Саду, 
Нишу и Крагујевцу. Улога ових регионалних 
центара је да имплементирају, спроводе и 
контролишу спровођење супституционе тера-
пије метадоном у свом региону2.  У Репуб-
лици Хрватској, министар надлежан за здрав-
ство, у складу с потребама на подручјима 
жупанија и града Загреба, а на предлог 
Хрватског завода за јавно здравство, доноси 
Листу овлаштених лекара за прописивање и 
одређивање доза метадона. Ажурирана листа 
овлаштених лекара се доставља заводима за 
јавно здравство и изабраним лекарима опште 
праксе3. У Републици Хрватској и у Репу-
блици Србији укључивање хероинских зави-
сника у супституциони метадонски програм 
обавља искључиво тим лекара, а програм 
може да се спроводи у амбулантним и у хо-
спиталним условима2,3. У Француској паци-
јент може одмах почети да узима бупренор-
фин  у примарној заштити (чак и после прве 
посете), а метадон тек након 2-4 недеље. То 
се објашњава чињеницом да пацијент мора 
прво проћи психијатријске, психосоцијалне и 
мотивационие процене18.  

У Србији, тим лекара обавља разговор са 
пацијентом и процењује његово физичко и 
ментално стање2.  

Према Европским смерницама за мета-
донско лечење, услови за започињање лечења 

метадоном у већини европских земаља (Шпа-
нија, Шведска, Велика Британија, Холандија, 
Немачка, Финска) обухватају старост паци-
јента већу од 18 година, претходну историју 
неуспелих покушаја лечења,  јаку мотивацију 
за излечење овим начином и један од међуна-
родних дијагностичких критеријума за опио-
идне зависности. Ови критеријуми важе и у 
Србији и у земљама у региону, као што су 
Хрватска и Босна и Херцеговина2,3,12,14.  По-
стоје и апсолутне индикације за укључивање 
у програм: труднице, ХИВ позитивни паци-
јенти, тешке телесне и менталне болести2,3,12. 
У Шпанији,  једини критеријум за укључи-
вање је дијагностикована зависност од опи-
оида15. У Француској се лечење метадоном  
може започети само на клиникама за болести 
зависности у којима се спроводи метадонски 
програм, где пацијенти добијају и свеобухва-
тну бригу која се односи на болести из 
психијатријског домена18. У Шпанији, центри 
који обезбеђују лечење метадоном могу 
вршити прописивање и издавање, или само 
дозирање и прописивање метадона. У цен-
трима у којима се метадон прописује и издаје, 
првобитно се одређује доза коју пацијент 
треба да примени, а након тога се иста издаје; 
периодично се спроводе и анализе урина. У 
центрима који не издају метадон спроводи се 
дијагностиковање, одређивање доза, тести-
рање урина, али нема издавања  метадона15. 
Истраживање из Сједињених Америчких 
Држава је показало да на успех лечења 
метадоном значајно утиче учешће психолога 
и психосоцијална саветовања. Пацијенти који 
су добили савете и користили психосоцијалну 
помоћ  упоредо са применом метадона имали 
су боље резултате него они који су  само при-
мали метадон. Значај саветовања, као додатне 
методе метадонском лечењу пацијената са 
опиоидном зависношћу, широко је 
прихваћена21,22. Запослени у установама за 
спровођење метадонског програма у Великој 
Британији учествују у мотивацији пацијента 
током лечења, благовремено и на конзистен-
тан начин. Оно по чему се њихов начин 
разликује од начина спровођења  у већини 
земаља је то што програм укључује посебне 
подстицаје. (Обично ваучере који се могу 
заменити за робу или услуге по избору. 
Почетна вредност ваучера је £ 2, а затим 
постепено расте) 22.  

У Националним смерницама Србије се 
наводи да се после доношења одлуке о 
укључивању пацијента на супституциони 
програм отвара медицинска документација - 
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Помпиду упитник и медицински картон, у 
који се уносе подаци о лечењу и току 
третмана. Након тога зависник потписује 
уговор о начину и правилима спровођења 
супституционе терапије2.  

У медицинску документацију се уносе 
подаци о променама у породичном, социјал-
ном, професионалном и здравственом функ-
ционисању. Уколико се пацијенту уводи до-
датна психијатријска терапија, подаци о врсти 
лека и дози се такође уносе23.   

Ако зависник у току прва три месеца 
покаже коректан однос према предузетом 
лечењу и придржава се договора који се 
односе на терапију, апстиненцију и радне 
обавезе, стиче услове за подизање терапије 
два пута недељно2. 

У Републици Хрватској лекар, одговоран 
за непосредно издавање метадона, исписује 
рецепт и осигурава подизање у апотеци, а на-
кон тога и чување потребне количине лека. 
Зависник не сме сам подизати метадон у апо-
теци. Лекар може овластити особу, која ће то 
учинити уместо њега3. 

 У Босни и Херцеговини  ова терапија се 
може примењивати само у здравственим 
установама12. У нашој земљи долазак на 
терапију могућ је директно (без упута). 
Потребна је идентификација пацијента и 
уредно оверена здравствена књижица2. У Ир-
ској, план неге би требало да буде у потпуно-
сти направљен у прва три месеца третмана и 
да пацијент буде сагласан са њим. План би 
требало детаљно прегледати и мењати на 
дванаест месеци. Због тога је развијена елек-
тронска база података The DTCB’s Electronic 

Patient Systemу, у циљу планирања и 
документовања ових података пацијената19. У 
федерацији БиХ на свака три месеца 
потребно је да стручни колегијум здравствене 
установе у којој се терапија проводи изврши 
оцену постигнутих резултата, као и 
оправданост даљег третмана пацијента12.  

Улога медицинских техничара по-
дразумева саветовање пацијената и обављање 
процедура  лечења као што је издавање леко-
ва. У неким програмима у Холандији меди-
цински техничари преузимају коначну одго-
ворност за лечење. У неким земљама метадон 
мора издавати искључиво фармацеут, док 
лекар прописује дозу, режим дозирања мета-
дона, друге лекове и предлаже спровођење 
мониторинга. На његовој одговорости је да је 
пацијент примио одговарајућу дозу и да су 
предузете мере да се утврди да ли је лек па-

цијент применио на прави начин и да није 
преусмерен на илегално тржиште14.  Наше 
Националне смернице не дефинишу јасно 
улоге запослених2. У Босни и Херцеговини 
лекари који прописују терапију метадоном 
треба да буду евидентирани код кантоналног 
органа надлежног за послове здравства12.  

У Ирској, у децембру 2009. регистровано 
је 522 фармацеута који су укључени у рад на 
метадонском програму, у поређењу са 293 у 
2002. години. Због већег броја запослених 
фармацеута сматра се да је програм клинички 
побољшан. Ирски центар за континуирану 
едукацију задужен је за обезбеђивање конти-
нуираног образовања фармацеута у циљу 
унапређења односа са пацијентима19.   

Mотивационе технике могу бити значајне 
у лечењу, као и спречавању рецидива током 
детоксикационог режима. Пацијенти са по-
стојећим менталним проблемима могу да имају 
користи од специфичне терапије, као што је 
когнитивно бихејвиорална терапија22,24.  

Доза метадона се одређује на основу 
индивидалних карактеристика пацијента, а 
потом се терапија примењује у дужем 
временском периоду, док постоји 
потреба2,3,12,15,17,24.  

Према Националним смерницама, дозе 
метадона ниже од 60mg данас се сматрају 
неефикасним.  Почиње се са ниским дозама 
метадона, које се потом постепено повећа-
вају; почетна доза треба да буде од 10 од 
30mg. У трудноћи метадон треба узимати у 
најмањим могућим дозама - 20/40mg дневно, 
при чему треба узети у обзир да смањење 
дозе метадона током првог триместра 
повећава ризик од побачаја2 .  

У студији која је спроведена у Малезији 
утврђено је да су пацијенти који су примали 
дневну дозу метадона већу од 80mg имали  
боље терапијске резултате током наредних 12 
месеци од оних који су примењивали нижу 
дозу17.  

Студија која је пратила 102 труднице које 
су биле опиоидне зависнице, показала је да је 
половина ове кохорте била на метадонском 
програму и пре зачећа и примењивала 
метадон просечно у дози од 67,6mg. Друга 
половина је започела метадонску терапију 
просечно од 20,7 недеље трудноће. Просечна 
доза метадона на крају првог триместра била 
је 64mg, на крају другог триместра 74mg а 
82,4mg на порођају25.  
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У Федерацији БиХ, Хрватској и Србији 
примена метадона врши се искључиво орално 
(воћни сок, сируп) у присуству стручне особе 
која је надлежна за терапију2,3,12. 

Резултати студије показују да пацијенти 
сматрају проблемом немогућност одласка 
(више пута у току године) у иностранство на 
годишњи одмор, због правила којих се морају 
придржавати током терапије24. Континуитет 
лечења треба да има приоритет у односу на 
путовања17.  

Пацијенти такође сматрају да их неаде-
кватно радно време клинике спречава у при-
мени терапије24,26,27.  

Одлазак у локалну полицијску станицу по 
одобрење за приступ програму представља 
разлог да одустају од третмана27.  

Иако је већина учесника  имала одлично 
(27,3%), или добро (56,4%) мишљење о на-
чину спровођења метадонског програма, 
скоро шестина учесника изразила је нејасан 
став (10,9%), делимично незадовољство 
(1.8%) или велико незадовољсто овим на-
чином лечења (3,6%)28.  

Интравенска злоупотреба метадона код 
корисника овог програма потврђена је у две 
студије29,30. Присуство интеракција са другим 
лековима (бензодиазепинима), као и предози-
рање, представља посебан ризик за ове паци-
јенте29. 

Утврђено је да су фактори ризика за лошу 
комплијансу млађи пацијенти, асоцијално по-
нашање и незапосленост31. Пацијенти са ви-
шим квалитетом живота, на високим дозама 
метадона (60 mg и више) и запослени 
пацијенти су имали бољу комплијансу32.  

У студији од 560 испитаника приближно 
једна трећина (37,7%) пријавила је 
истовремену употребу нелегалних супстанци 
или је имала позитиван тест урина на хе-
роин33.  

Испитаници фокус групе су већином за-
кључили да улична куповина бупренорфина и 
метадона није била добра као дугорочни план 
за оне који су спремни на лечење26.  

Увођење надзора и праћење дозирања ме-
тадона доводи до значајног смањења броја 
смртних исхода насталих због предози-
рања34,35.  

Знатно више пацијената у Хрватској 
имало је смртни исход, упркос лечењу (34,8% 
према 19,3%)36, због континуиране зло-
употребе опиоида 

Према истраживањима у Шведској, зло-
употреба метадона и бупренорфина међу сре-
дњошколцима мања је од 0,1%37.   

У Њујорку је спроведена студија чији ре-
зултати показују да метадон интравенски 
злоупотребљава 71,9% корисника метадон-
ског програма, а да га 64,7% продаје38.  

У многим центрима у Шпанији и Ирској 
критеријуми за принудно прекидање терапије 
су насиље и злоупотреба ових супстанци15,19. 
Стопа запослености након 2 године спрово-
ђења метадонског програма међу испитани-
цима је повећана са 70% на 77%, што је један 
од показатеља ефикасности овог програма32.   

Пацијенти се плаше да ће изгубити углед 
и посао; такође, веома тешко добијају посао 
ако је послодавцу познато да су корисници 
метадонског програма24,27. Један од испитани-
ка је навео да ради за владу и да  долазак на 
клинику представља ризик за његову 
каријеру24. Запослени  посебно истичу пред-
ност метадонског програма у превенцији 
ХИВ-а и ХЦВ-а15,24,39,40.  

У неким земљама у Европи у метадонски 
програм се укључују само хероински зави-
сници оболели од ХИВ-а или туберкулозе15.  

Подршка породице је изузетно значајна у 
току спровођења метадонског програма, ре-
зултати су неких спроведених студија24,33,36,41.   

Брачни статус је статистички значајно по-
везан са квалитетом живота и нивоом крими-
налних активности32,36.  

Студије указују на незадовољство пације-
ната финансијским стањем, јер сами плаћају 
терапију или су непотребно дуже на 
лечењу24,26,42.  

У Регионалном центру за болести зави-
сности у Крагујевцу установљено је 2010-
2011. године да су трошкови лечења били 
29.801,55 РСД (285,18 €) по пацијенту43. На 
основу база података клиника за болести за-
висности у Онтарију, просечна цена по дану 
за третман је 15,48$, што одговара 5.651$ по 
години лечења уколико се пацијенти лече 
континуирано44.  

У Америци, трошкови метадонског про-
грама се покривају делом из фондова за борбу 
против сиде, туберкулозе и маларије. Међу-
тим, од 2013. године ови извори су неи-
звесни45.   

Пацијенти у анализираним студијама и 
даље имају психолошку зависност и жељу за 
коришћењем хероина24,27.  
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Испитаници су изразили забринутост за 
своје здравствено стање због могућих не-
жељених дејстава, иако су самим ефектом ме-
тадона задовољни24,26,27.  

Прекомерна употреба бензодиазепина код 
пацијената на метадонском програму може 
бити узрок морталитета46. 

Сматра се да је један од разлога злоупо-
требе бензодиазепина међу пацијентима за-
немаривање проблема анксиозности пације-
ната47.  

Ако клиничка слика указује да је 
зависник интоксициран дрогом, психофарма-
цима и/или алкохолом, у републици 
Хрватској као и у Републици Србији и Феде-
рацији БиХ могуће је одбити давање мета-
дона или се звиснику даје само део 
препоручене дозе2,3,48.  

Наведене три следеће студије укузују да 
метадона може ступити у интеракцију са 
антиретровирусним лековима током 
метаболизма49,50,51.  

Пацијентима, који су истовремено са ме-
тадоном користили  лекове против туберку-
лозе или антиретровиралну терапију, по-
требно је било повећати дозе метадона17.  

Депресија је била изражена код пације-
ната лошег физичког здравља, код оних који 
су раније примили трансфузију крви, код те-
жих алкохоличара и млађих пацијената52.  
Испитани пацијенти били су незадовољни 
едукацијом о ризицима истовремене употребе 
алкохола и метадона, скринингом и терапијом53.  

Проблем са којим се сусрећу запослени и 
Ирској су значајне разлике у приступу лечења 
метадоном у различитим деловима земље. 
Запослени у овој земљи такође предлажу 
повећање броја запослених19.  

Испитаници сматрају да би запослени 
требало да им укажу на сва нежељена дејства27.  

Сугестија пацијената је била и да се про-
дужи радно време клиника26. Запослени сма-
трају да је пуно радно време свих 365 дана у 
току године, узрок грешака у току рада42.  

Запослени у 4 клинике у Лос Анђелесу 
сматрају да лечење алкохолизма треба да 
буде на располагању у оквиру свих програма 
метадонске супституционе терапије54.  

 

 

ЗАКЉУЧАК  

На основу претраживане и анализиране 
стручне литературе може се закључити да се 
метадонски програм спроводи са извесним 

разликама у различитим земљама. Те разлике 
односе се на различите улоге запослених то-
ком спровођења програма, разлике у самој 
процедури, као и условима приступању про-
граму.  

Студије указују да метадонска терапија, 
као облик супституционе терапије у лечењу 
хероинске зависности, подразумева и пси-
хотерапијску бригу о пацијентима и да је 
значајна за побољшање њиховог квалитета 
живота и  укључивање  у социјалне активности.   

Студије указују да је присутно  манипула-
тивно понашање пацијента током спровођења 
програма. Потребно је познавање начина ма-
нипулативног понашања,  како би се оно на 
најефикаснији начин спречило и како би се 
смањио број рецидива.  

Пацијенти у различитим земљама у који-
ма су спроведене студије имају одређене су-
гестије, које би евентуално побољшале квали-
тет метадонског програма у њиховим земља-
ма, али и на глобалном нивоу. 
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САЖЕТАК  

 

Протеазомни инхибитори (ПИ) представ-
љају класу лекова који врше инхибицију ка-
талитичке химотрипсин–наликујуће протео-
лизне подјединице протеазома. Инхибиција 
ове специфичне структуре довољна је да за-
устави активност читаве убиквитин-протеа-
зом машинерије. Комлетан проток протеина 
кроз ћелију регулисан је активношћу протеа-
зома који врше базалну и сигнално активи-
рану протеолизу као одговор на разне ћелиј-
ске стимулусе. Блокадом рада протеазома до-
лази до протеинске хиперконцентрације у 
ћелији што резултује активацији механизама 
ћелијске смрти, што и јесте циљ дејства ПИ 
против канцерске ћелије. Мултипли мијелом 
(ММ) је други по учесталости од хематоло-
шких малигнитета. Окосницу терапије ове 
болести чине триплет–комбинације компоно-
ване од дугоделујућег кортикостероида (дек-
саметазон), имуномодулаторних лекова 
(ИМИД), као што су талидомид, леналидомид 
или помалидомид и ПИ. У реверзибилне ПИ 
спадају: бортезомиб и иксазомиб, док у ире-
верзибилне ПИ спадају: карфилзомиб, опро-
зомиб и маризомиб. Стратегија лечења подра-
зумева примену уводне (индукционе) хемио-

терапије, након које се примењује висoко-
дозна хемиотерапија потпомoгнута аутoлогом 
трансплантацијом матичних ћелија хемато-
поезе. Овакав модалитет лечења се примењује 
уколико је болест сензитивна, као мера 
консолидације и резервисан је за млађе 
болеснике (≤65 година). Старији болесници 
се најчешће третирају медикаментно, без при-
мене трансплантационих процедура. Питање 
примене терапије одржавања након постигну-
те ремисије и даље остаје ствар значајних 
контроверзи, иако га многи центри приме-
њују без утемељења у научним чињеницама. 
Безбедносни профил ПИ релативно је под-
ношљив са акцентованим нежељеним ефек-
тима типа периферне неуропатије, гастрo-
интестиналне и умерене хематолошке токсич-
ности. Овај рад ће разматрати, издвојено, 
клиничку фармакологију ПИ. 

 

Кључне речи: протеазом, протеазомни 
инхибитори, мултипли мијелом, рационална 
терапија. 

 

ABSTRACT 

 

Proteasome inhibitors (PI) represent the class 
of medicaments which lead to inhibition of 
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catalytic chymotrypsin–like proteolytic protea-
some subunits. Blockade ofthis specific structure 
drives to complete ubiquitin–proteasome machi-
nery withdrawal.  Total intracellular protein flow 
is regulated by the proteasome activity which 
acts through basal and signal activated 
proteolysis as the result of cell stimuli.Blockade 
of proteasome activity contribute to cell protein 
hyper concentration which resultswith activation 
of cell death mechanisms. This is primary end-
point of PI activity against the cancer cell. Mul-
tiple myeloma (ММ) represents the second most 
frequent blood cancer. The backbone of therapy 
constitute of triple–combination of long–acting 
corticosteroid (dexamethason), imunomodulatory 
drugs (IMiDs), such as thalidomide, lenalidomi-
deorpomalidomide, and PI. Treatment strategy 
involves the use of induction therapy, after 
which, if disease is sensitive, high dose therapy 
should be followed by autologous hematopoietic 
stem cell transplantation.The above-mentioned 
treatment modality is reserved for younger pati-
ents (≤65 years), while elderly have medical 
treatmentwithout transplantation.Whether main-
tenance therapy shouldbe applied after remission 
is achieved,remains a matter of great 
controversy, although many centers apply it as 
"off label" use. Reversible PIs include: borte-
zomib and ixazomib, and irreversible PI include: 
carfilzomib, oprozomib and marizomib. These 
drugs are found to have tolerable safety profile 
with the accent on peripheral neuropathy, ga-
strointestinal and moderate hematological 
toxicityas the most usual adverse events. This 
article will consider clinical pharmacology of 
PIs.  

 

Key words: proteasome, proteasome inhibi-
tors, multiple myeloma, rational therapy.  

 

УВОД 
  

Протеазоми представљају тубуларне уну-
тарћелијске ензимске макрокомплексе у ко-
јима се врши протеолиза истрошених, непо-
требних и сувишних протеина. Регулаторни 
протеин присутан у свим еукариотским и 
прокариотским ћелијама којим се маркира 
протеин за деградацију назива се убиквитин. 
Процес обележавања протеина (убиквити-
лaција) сигнални је импулс за улазак 
протеина у протеазом, где се у каталитичком 
центру, ензимским процесом деградира. На-
стали олигопептидни ланци напуштају 
протеазом враћајући се у цитосол ћелије за 
даљи метаболизам. За откриће протеолитич-
ког система унутар ћелије  Aaron Ciechanover, 

Avram Hershko и Irwin Rose добили су 
Нобелову награду за хемију 2004. године1.  

Протеазомни инхибитори (ПИ) су класа 
фармаколошких агенаса који врше инхиби-
цију протезома, чиме доводе до драматичног 
нарушавања протеинске хомеостазе унутар 
ћелија, што резултује унутарћелијском хаосу 
и консекутивној апоптози. Због свог великог 
значаја у регулацији концентрације протеина 
који утичу на ћелијски циклус, апоптозу и 
ангиогенезу постали су неизоставна карика у 
ланцу антиканцерских лекова2,3. ПИ су пока-
зали највећи клинички значај у терапији мул-
типлог мијелома (ММ). У току су бројне сту-
дије које испитују активност ПИ у другим 
малигним болестима (лимфомима, леукеми-
јама и солидним туморима). 

ММ је канцер коштане сржи који се одли-
кује неконтролисаним растом и размножава-
њем патолошких плазмоцита. Инциденца ММ 
је 1% свих канцера и 10% свих хематолошких 
малигнитета4, чинећи га другим најчешћим 
малигнитетом крви. ММ и даље спада у неи-
злечиве болести, иако су укупан терапијски 
договор, време до прогресије болести и ду-
жина живота ипак значајно продужени 
увођењем нових терапијских агенаса. Петого-
дишње преживљавање креће се на нивоу од 
45%5. Према европским, јапанским и аме-
ричким препорукама, ПИ данас су неизостав-
ни лекови у третману ММ, било у иницијал-
ној терапији или у релапсу болести. Њихова 
примена индикована је како у трансплантаци-
оно подобних (≤65 година), тако и у тран-
сплантационо неподобних болесника (>65 го-
дина). Саставни су део тзв. тројних протокола 
који укључују дексаметазон и неки од 
имуномодулаторних лекова (ИМИД).  

Циљ овог рада је да направи тренутни 
актуелни пресек из области клиничке фарма-
кологије ПИ ревијалним прегледом свих до 
сада познатих и испитиваних ПИ.   

 

Протеазоми и њихов значај  

за протеинску хомеостазу у ћелији 
 

Протеазоми су ензим–протеински макро-
комплекси чија је основна функција протео-
лиза убиквитином обележених протеина. У 
еукариотских ћелија конститутивни (регу-
ларно присутни) протеазоми, означени су као 
26S протеазоми. Они су  дисперговани како у 
једру, тако и у цитоплазми6. Латинично слово 
"S" протеазомских подкомпоненти означава 
Сведбергов седиментациони коефицијент. У 
односу на брзину седиментације протеинских 
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подкомпоненти које изграђују протеазом оне 
су означене различитим бројевима. Ултра-
структуру конститутивног 26S протеазома 
чине: 20S каталитичко језгро и две 19S по-
ларне „капе“, које се налазе са обе стране ове 
тубуларне формације. Каталитичко 20S језгро 
протеазома састављено је од 28 подјединица 
које су аранжиране као 4 посложена прстена, 
формирајући централну комору где се оди-
грава протеолиза. Два спољашња прстена 
компонована су од 7 различитих α подједи-
ница, које су превасходно структуралне и 2 
унутрашња прстена који су саграђени од 7 ра-
зличитих β подјединица, од чега бар 3 имају 
каталитичке домене7. Каталитичку активност 
имају β1, β2 и β5 подјединице протеазома од 
којих свака има своје различите специфично 
наликујуће супстрате, као што су: химотрип-
син–наликујући, трипсин–наликујући и ка-
спаза–наликујући супстрати. Свака од поме-
нутих каталитичких подјединаца има своје 
специфично задужење у каталитичкој обради 
приспелог протеина8,9.  

 Ћелија представља фабрику протеина, 
при чему је правилном функцијом протеазома 
омогућен унутарћелијски микрокосмички 
еквилибријум међу великом групом различи-
тих фамилија протеина који су саставни еле-
менти најразличитијих биохемијских процеса. 
Сваки од протеина може доживљавати ра-
зличит степен посттранслационе модифика-
ције својих полипептидних ланаца, чиме се 
може модификовати њихова функција у пато-
лошком смеру. На укупну протеинску хомео-
стазу утиче убиквитин–протеазомни систем. 
Познато је да он врши континуирану протео-
лизу, али и да има врло важну улогу у акутно 
диригованој протеолизи, која настаје као 
одговор на специфичну ћелијску сигнализа-
цију. Механизам којим се протеини упућују 
на протеолизу веома је сложен интеракциони 
систем зависан од великог броја различитих 
фактора. Разматрање елемената тих догађаја 
превазилази потребне оквире овог рада. 

 

Процес убиквитилације  

и деградације протеина 
  

Процес маркирања протеина за отпочи-
њање деградације сложен је физиолошки 
процес. Познато је да у првом кораку, дефи-
нисаном као Е1, започиње хидролиза адено-
зин–3–фосфата (АТП) и аденилација, односно 
енергетска активација, убиквитинског моле-
кула. Овај процес обезбеђују тзв. убиквитин–
активирајући ензими. Након тога, у другом 

кораку, активирају се убиквитин–коњугујући 
ензими (Е2 корак). Е2 ензими, којих je 
идентификовано преко 100, показују специ-
фичност према одговарајућим протеинима. У 
задњем кораку  (Е3) активира се веома хете-
рогена класа ензима из групе убиквитин лига-
за, које препознају специфични протеин који 
треба да буде убиквитилисан. Протеин који 
подлеже процесу убиквитилације мора бити 
обележен најмање са 4 убиквитин мономера 
како би настао полиубиквитински ланац, који 
тек као такав може да буде препознат од 
стране  протеазома10. Супстрат улази у про-
теазомски „тунел“ везујући се за активна ме-
ста на 19S капама, које убрзо препознају 
убиквитинске резидуе које се рециклирају, 
док протеин понире у каталитичко 20S језгро,  
где се разграђује11,12. Деградација протеина 
дешава се до пептида нивоа од 3 до 22 
аминокиселине у дужини13,14. Даља судбина 
деградираних пептида у зависности је од 
метаболичких потреба ћелије.  
 

Инхибиција протеазома  

и протеазомни инхибитори 
  

Химотрипсин–наликујућа протеаза нај-
значајнија je за функцију конститутивних 26S 
протеазома. Инхибицијом ове ензимске ком-
поненте обезбеђује се довољан сигнал за 
комплетну блокаду каталитичке активности 
протеазома15. Конститутивни 26S протеазоми 
данас су дефинисани као терапијска мета 
антиканцерских лекова зато што су укључени 
у протеолизу кључних протеина ћелијског ра-
ста, преживљавања и метастазирања малиг-
них ћелија16,17. Њиховом инхибицијом ма-
лигне ћелије улазе у сигналну каскаду апоп-
тозе због препуњености протеинима  и 
критичног пада рапидног протока кључних 
ћелијских медијатора18,19,20. С друге стране, 
познато је да је у малигним ћелијама знатно 
повишен ниво Е3 ензима, због чега се пове-
ћава деградација циклина, протеина регула-
тора ћелијског циклуса, што доприноси ди-
срегулацији ћелијског циклуса, што је основ-
на ознака канцера. 

ПИ се везују за активна места катали-
тичког центра протеазома, пре свега за химо-
трипсин–наликујућу протеазу, проузрокујући 
критичан пад њене протеолитичке активно-
сти. Инхибиција протеазома може бити ре-
верзибилна и иреверзибилна. Као реверзи-
билни ПИ данас су познати: бортезомиб и 
иксазомиб, док у иреверзибилне ПИ спадају: 
карфилзомиб, маризомиб и опрозомиб.  
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Преглед активности поменутих агенаса 
кроз резултате клиничких студија ефикасно-
сти и безбедности биће појединачно детаљ-

није разматрани у даљем тексту. Сумарни 
преглед дат је у Tабели 1. 

 
 

Табела 1. Сумарни приказ ПИ и њихових карактеристика 

Протеазом 

инхибитор/ тип 

инхибиције 

Хемијска 

структура 

Начин 

примене 
Доза и шема 

Терапијске 
комбинације 

Нежељена 

дејства 

Бортезомиб– 

реверзибилни 

инхибитор 

Пептид-
боронична 
киселина 

i.v. и s.c. 
1.3 mg/m2 
дана 1,4,8,11 
на 21 дан 

Vel/Dex, VRD, 
VTD, VCD, VDD, 
PAD, VMР, VTP 

полинеуропатија, 
неутро/тромбоцитопе-
нија,  умор, херпес 
зостер реактивација 

Карфилзомиб–

иреверзибилни 

инхибитор 

Пептид–
епоксикетон 

i.v. 

20/27 mg/m2 
50 mg/m2 дана 
1,2,8,9,15,16 на 
28 дана 

CRd*, CMP, CCD 

анемија, 
тромбоцитопенија, 
лимфопенија, 
неутропенија, умор, 
диспнеја, ГИ и 
кардиотоксичност 

Иксазомиб– 

реверзибилни 

инхибитор 

Пептид–
боронична 
киселина 

p.o. и i.v. 

Различито 
дозирање на 
дане 1,4,8,11 
или дане 1,8,15 
на 28 дана 

IRd*, IMP, ICd* 

умор, раш, ГИ 
токсичност, 
неутро/тромбоцитопе-
нија 

Маризомиб– 

иреверзибилни 

инхибитор 

Не–пептид 
бициклик 

i.v. 

0,075–0,6 
mg/m2 дана 
1,4,8,11 на 21 
дан 

нема 

умор, ГИ токсичност, 
вртоглавица, 
главобоља, 
инсоминија, 
анорексија, диспнеја 

Опрозомиб– 

иреверзибилни 

инхибитор 

Пептид–
епоксикетон 

p.o 

150–300 mg 
дана 1,2,8,9 на 
14 дана, или 
дана 1–5 на 14 
дана 

нема 

анемија, 
тромомбоцитопенија, 
вртоглавица, 
диспепсија, умор, ГИ 
токсичност 

Vel/Dex–бортезомиб/дексаметазон, VRD–бортезомиб, леналидомид, дексаметазон, VTD–бортезомиб, талидомид, 
дексаметазон, VCD–бортезомиб, циклофосфамид, дексаметазон, VDD–бортезомиб, липозомални доксорубицин, 
дексаметазон, PAD–бортезомиб, доксорубицин, дексаметазон, VMР–бортезомиб, мелфалан, преднизон, VTP–
бортезомиб, талидомид, преднизон, CRd–карфилзомиб, леналидомид, *мале дозе дексаметазона (20 mg), CMP–
карфилзомиб, мелфалан, преднизон, CCD–карфилзомиб, циклофосфамид, дексаметазон, IRd–иксазомиб, 
леналидомид, мале дозе дексаметазона, IMP–иксазомиб, мелфалан, преднизон, ICd–иксазомиб, циклофосфамид, 
мале дозе дексаметазона. 
 
**D–велике дозе дексаметазона (40 mg) 

 
Бортезомиб 

Бортезомиб је први у класи од  протеа-
зомних инхибитора одобрених за  лечење ММ 
у стандардној дози од 1,3 mg/m2  

i.v. или s.c.21
. 

Он је селективни, реверзибилни ПИ са 
доказаном активношћу као монотерапија или 
у комбинацији са другим агенсима. По 
хемијској структури је дипетид–боронична 
киселина. Основни механизам дејства 
подразумева везивање борон атома за 
каталитичко 26S језгро протеазома са 
великом специфичношћу и сензитивношћу22. 
Бројне студије испитивале су активност 
бортезомиба као моно агенса или у 
комбинацији са другим лековима, како у Р/Р 
ММ тако и у терапији новодијагностикованог 
ММ. „VISTА” студија фазе 3, поредила је код 

682 болесника неподобних за високодозну 
терапију и аутологу трансплантацију, 
комбинацију мелфалан/пронизон (МП) ± бор-
тезомиб. Резултати су показали статистички 
значајно бољу ефикасност у бортезомиб 
групи. Време до прогресије било је 24 месеци 
у бортезомиб групи у односу на 16,6 месеци 
без бортезомиба (HR 0,48; p<0,001). Проценат 
комплетних ремисија био је 30%, односно 
4%, респективно (p<0,001). Укупно прежив-
љавање (HR 0,61; p=0,008) за групу са  борте-
зомибом23. У периоду дужег праћења, оства-
рени су и секундарни циљеви студије, 
односно продужење укупног преживљавања 
болесника са ММ применом триплет–комби-
нације МП + бортезомиб. Наиме, у медијани  
праћења од 36,7 месеци постојала је  редук-
ција ризика од смртног исхода за 35% са три-
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плет–комбинацијом. Медијана укупног пре-
живљавања није постигнута, док је са МП 
комбинациjом износила 43 месеца. У периоду 
3–годишњег праћења укупно преживљавање 
било је 68,5% у односу на 54%, респектив-
но24.„АPEX“ студија фазе 3, која је испитивала 
комбинацију бортезомиба у односу на моно 
дексаметазонске блокове (високе дозе 
дексаметазона, 40mg) код болесника који су 
релапсирали након 1–3 претходне терапије 
показала је статистички значајно дужи пери-
од до прогресије болести, већи проценат 
укупног терапијског одговора и побољшано 
укупно преживљавање болесника. Медијана 
праћења болесника износила је 22 месеца. 
Моно агенс бортезомиб показао је стати-
стички значајно продужење периода до про-
гресије болести (6,2 месеца у односу на 3,5 
месеци, p<0,001), већи проценат укупног те-
рапијског одговора (38% у односу на 18%, 
p<0,001), и боље преживљавање (1–годишње 
преживљавање 80% у односу на 66%, 
p=0,0003; HR 0,57 за преживљавање, p=0,001) 
25. „CREST“ студија фазе 2 испитивала је два 
дозна нивоа бортезомиба (1mg/m2 и 1,3 
mg/m2), самостално или у комбинацији са 
дексаметазоном код Р/Р ММ. Резултати про-
дуженог праћења болесника (медијана > 5 го-
дина), показали су да је одговор на терапију, 
време до прогресије болести и укупно пре-
живљавање бољи са дозом од 1,3mg/m2, али 
да и нижа доза (1mg/m2) још увек пружа 
есенцијални бенефит на преживљавање 
болесника са ММ26. Студија фазе 3 која је 
потврдила не-инфериорност s.c. у односу на 
i.v. давање бортезомиба спроведена је на 222 
болесника. Публиковани резултати показали 
су смањење нежељених ефеката типа 
периферне нeуропатије без губитка у укупној 
ефикасности лечења Р/Р ММ27,28. Бортезомиб 
је добио иницијално одoбрење за употребу у 
Р/Р ММ 2003. године од стране америчке „U. 

S. Food and Drug Administration“ (ФДА), а 
2008. године такође је од исте агенције добио 
одобрење за примену код претходно нелечених 
болесника са ММ, односно у првој линији 
терапије. У Србији је бортезомиб, у овом 
моменту, једини одобрени ПИ за клиничку 
примену. Он је одобрен као лек у релапсу ММ. 
У првој линији лечења може се применити само 
код болесника код којих постоји дексаметазон 
рефрактарна бубрежна инсуфицијенција на 
презентацији болести, уколико болесник има 
специфичне, прогностички лоше цитогенетске 
алтерације мијеломских ћелија (нпр 4;14 
транслокацију) или уколико постоји кон-

траиндикација за примену талидомида због 
тромбофилних компликација.  

 

Карфилзомиб 

 

Карфилзомиб спада у другу генерацију 
ПИ, и за разлику од бортезомиба врши 
иреверзибилну и високо селективну инхиби-
цију прoтеазома. По хемијској структури је 
тетрапептид епоксикетон, односно аналог 
епоксимицина29. Карфилзомиб је показао 
ефикасност код претретираних болесника са 
Р/Р ММ.  У студији фазе 2 спроведеној на 129 
болесника са Р/Р ММ, испитивана је ефика-
сност моноагенса карфилозомиба у две ко-
хорте болесника. То су били болесници који 
нису примали бортезомиб као претходну те-
рапију, али су имали медијану од најмање 2 
претходне терапије. Кохорта 1 примала је 
дозу карфилзомиба од 20mg/m2 све време, док 
је кохорта 2 имала исту иницијалну дозу, а 
након тога у свим наредним циклусима доза 
је била ескалирана на 27mg/m2. Укупни тера-
пијски одговор био је постигнут у 42,4%, 
односно 52,2%, респективно. Резултати ове 
студије показали су значајну ефикасност мо-
нотерапије карфилзомибом код претретира-
них болесника који нису претходно били 
лечени неким од ПИ30. У другој студији фазе 
2 на групи од 266 болесника карфилзомиб је 
испитиван такође као моно агенс (доза 20 
mg/m2 у првом циклусу и 27mg/m2 у циклу-
сима ≤12). Сви укључени болесници имали су 
медијану од минимално 5 претходних тера-
пија (бортезомиб, талидомид и леналидомид), 
пре уласка у студију. Укупни терапијски 
одговор износио је 23,7%, са медијаном тра-
јања одговора од 7,8 месеци. Прихватљива 
токсичност и дуготрајан одговор у овој спе-
цифичној групи претретираних болесника 
указао је на значај карфилзомиба као лека 
који има своје место у лечењу ове групе боле-
сника31. Ова студија уједно је била и реги-
страциона студија за одобрење примене кар-
филзомиба за Р/Р ММ, под комерцијалним 
називом Кyprolis

® 
60мг, од стране ФДА у јулу 

2012. године32,33. Резултати „ASPIRE“ студије 
фазе 1/2, поредили су код 792 болесника са 
Р/Р ММ значај додавања карфилзомиба стан-
дардној комбинацији леналидомид/дексаме-
тазон, која представља редовну другу линију 
терапије код болесника са Р/Р ММ. Добијени 
резултати показали су статистички значајно 
продужење периода до прогресије болести 
(р=0,0001; медијана 26,3 месеци према 17,6 
месеци, HR 0,69; 95% Ci 0,57–0,83 ризика од 
прогресије и смртног исхода)34.  
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Пар студија спроводи испитивања приме-
не карфилзомиба као прве терапијске линије 
код новодијагностикованих болесника са 
ММ. Мултицентрична рандомизована студија 
фазе 2 спроведена је на 58 новодијагностико-
ваних болесника са ММ. Испитивана је ефи-
касност тројне комбинације (циклофосфа-
мид/дексаметазон + карфилзомиб) код боле-
сника ≥65 година, који су неподобни за 
високодозну хемиотерапију и аутологу тран-
сплантацију матичним ћелијама хематопоезе. 
Болесници су примили 9 циклуса на 28 дана 
размака, настављених терапијом одржавања 
карфилзомибом до прогресије болести. Сту-
дија је показала веома високу стопу терапиј-
ских одговора (95% парцијалних ремисија, 
71% врло добрих парцијалних ремисија, 49% 
близу комплетне ремисије и 20% стриктну 
комплетну ремисију, респективно). У меди-
јани праћења од 18 месеци, 2–годишњи пе-
риод до прегресије болести и укупно пре-
живљавање износило је 76%, односно 87%, 
респективно. Поменута комбинација показала 
је веома високу ефикасност и добар безбед-
носни профил35. Пилот студија испитивала је 
примену тројне комбинације леналидо-
мид/дексаметазон + карфилзомиб код 45 
новодијагностикованих болесника са ММ. 
Дозе карфилзомиба биле су 20mg/m2 у првом 
циклусу, а након тога у 7 преосталих циклуса 
дозе су биле 36mg/m2. Добијени резултати 
говоре у прилог толерабилности и показују 
постизање високе стопе негативне минималне 
резидуалне болести (МРБ). Постигнуто је 
статистички значајно дуже трајање периода 
до прогресије болести код болесника са нега-
тивним флоуцитометријским налазом малиг-
них плазма ћелија36. Kaрфилзомиб је показао 
значајну активност као монотерапијски агенс 
у Р/Р ММ, са ниском стопом периферне не-
уропатије и без доказа о кумулативној ток-
сичности након продужене употребе37. Исти 
извор наводи да је 1/5 болесника имала кар-
диолошке нежељене ефекте.  

 

Иксазомиб 
  

Иксазомиб је орални, биорасположиви, 
реверзибилни инхибитор протеазома који 
примарно инхибира химотрипсин–наликујуће 
β5 протелитичко место унутар 20S протеазо-
ма38. Он представља биолошки активну 
форму бороничне киселине у форми иксазо-
миб цитратног естра, који подлеже рапидној 
хидролизи у физиолошким околностима. 
Студије фазе 1/2 већ су показале ефикасност 

иксазомиба и његову повољну фармакокине-
тику. Резултати студија (CI6003 и CI6004) 
фазе 1, показале су да се овај орални ПИ врло 
брзо ресорбује након пероралног узимања и 
да постиже максималне плазма концентрације 
након 1 сата, са дугим полуживотом супстан-
це који се креће од 3,3 до 11,3 дана. Ови нала-
зи подржавају употребу иксазомиба у једној 
недељној дози или два пута недељно39,40. 
Интересантно је да се доза иксазомиба не од-
ређује на квадратни метар телесне површине, 
да није зависна од пола или клиренса креати-
нина; из ових разлога се дозирање код одра-
слих одређује фиксно, што је већ пракса у ра-
ним фазама студија41,42,43. Студије фазе 3 
углавном користе дозу од 4 mg и према неким 
налазима није неопходна редукција ове ста-
ртне дозе код болесника са умереном бу-
брежном инсуфицијенцијом44. Све три сту-
дије фазе 3, које су публиковане у форми ап-
страката, имале су као примарни циљ 
испитивање времена до прогресије болести. 
Студија C16010 испитује комбинацију икса-
зомиб + леналидомид/ дексаметазон у односу 
на плацебо + леналидомид/дексаметазон код 
болесника са Р/Р ММ, који су имали 1–3 
претходне терапије. Друга студија C16014 
испитује исту комбинацију и дизајн, само код 
болесника који нису трансплантационо по-
добни. У обе поменуте студије доза иксазо-
миба је 4 mg једном недељно. Трећа студија 
фазе 3 која је прелиминарно саопштена, под 
шифром C16019, испитује примену иксазо-
миба као терапије одржавања у односу на 
плацебо, код болесника који су новодијагно-
стиковани, који су респондери на индукциону 
терапију и који су консолидовани високодо-
зном терапијом праћеном аутологом тран-
сплатацијом матичних ћелија хематопоезе. 
Овде се почиње са дозом од 3mg у прва 4 ци-
клуса а након тога се доза ескалира на 4mg45. 
Крајем новембра 2015. године, ФДА одобрио 
је примену иксазомиба, под комерцијалним 
називом Ninlaro

®
 2.3мг, 3мг, 4мг, код боле-

сника  са Р/Р ММ који су примали макар јед-
ну линију са применом ПИ. Званично је одо-
брена примена иксазомиба у трострукој ком-
бинацији са леналидомидом и дексамета-
зоном. Ова комбинација показала је стати-
стички значајно продужење периода до 
прогресије болести у односу на двоструку 
комбинацију леналидомид/дексаметазон, код 
болесника са Р/Р ММ. Ово је саопштено на 
задњем конгресу америчког удружења хема-
толога (ASH) децембра 2015. године, као 
резултат фазе 3 студије TOURMALIN–ММ1, 
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која је још увек у току46. У току су и бројне 
студије које укључују иксазомиб у најра-
зличитијим комбинацијама (индукциона, се-
кундарна линија и комбинације са другим 
антимијеломским лековима), где се тек 
очекују прелиминарна саопштења о ефика-
сности третмана45.  

 

Маризомиб 
 

Маризомиб је активна компонента која 
врши иреверзибилну и веома потентну 
инхибицију протеазома. Добијен је из бакте-
рија  Salinispora tropica и Salinispora arenicola 

које су изоловане из океанског седимента. 
Познат је и под примарним називом Салино-
спорамид А. Овај молекул веома брзо је ушао 
у фазу 1 клиничких испитивања везаних за 
ММ47,48. Рани резултати ових студија указују 
да маризомиб има антимијеломску активност 
без сигнификантне мијелосупресије и подно-
шљиве токсичности. Забележена је појава ре-
верзибилног синдрома когнитивне дисфунк-
ције при већим дозама лека49. Супстанца још 
увек није регистрована као званични медика-
мент. 

 

Опрозомиб 
  

Опрозомиб је орални, иреверзибилни 
протеазомни инхибитор који се налaзи у фази 
испитивања и није одобрен за званичну упo-
требу у терапији ММ. По хемијској структури 
веома је сличан карфилзомибу. Прелими-
нарно је потврђена његова активност у ММ и 
Waldenström–овој макроглобулинемији са 
ограниченом неуротоксичношћу, али израже-
ном гастроинтестиналном токсичношћу50.  

 

ЗАКЉУЧАК 
  

На основу наведеног ревијалног прегледа 
фармаколошких и клиничких испитивања ПИ 
и њихове примене у клиничкој пракси  јасно 
се уочава да су наведени агенси донекле 
изменили природни биолошки ток и еволу-
цију ММ у правцу продужења периода до 
прогресије болести и укупног преживљавања 
болесника. Текућа испитавања новијих пред-
ставника ПИ намећу још већa очекивања у 
том правцу у третману ММ. Примена ПИ ла-
гано се шири у бројним испитивањима на 
третман лимфома, али су у току испитивања и 
код акутних леукемија и неких солидних ма-
лигнитета. Скорија будућност ће показати 
оправданост тих испитивања. 
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ABBREVIATIONS: 

 

SAH - subarachnoid hemorrhage 

ASAH - aneurysmal subarachnoid 
hemorrhage 

DCI - delayed cerebral ischemia 

CBF - cerebral blood flow  

CVS - cerebral vasospasm 

DIND-delayed ischemic neurological deficit 

CCB -a calcium channel blocker 

Mg - Magnesium 

PTA - percutaneous transluminal angioplasty 

IA - intra-arterial. 

 

ABSTRACT 

 

Background. Cerebral vasospasm is the 
most serious complication of subarachnoid he-
morrhage. It can be defined as deferred and self-
limited condition whose severity is linked to the 
volume, solidity, prolonged presence and loca-
tion of subarachnoid blood. Almost 70% of these 
patients have angiographic manifestation of va-
sospasm, and circa 50% of these patients 
experience neurological deficits. The purpose of 
this article is to concentrate on the currentpro-
gress andprospective approaches in the preven-
tion and treatment of cerebral vasospasm after 
aneurismal subarachnoid hemorrhage. 

Materials and methods. A thorough litera-
ture search through the Medline and Ebscodata-
bases was performed. Original investigations, 
meta-analyses and reviews from the past 10 
years, with accessible full-texts, in the English 
language, were selected.  

Prevention and treatment. The main medi-
cal approach for prevention of vasospasm inclu-
des upkeep of normal blood circulation level and 
oral Nimodipine.The only type of treatment for 
cerebral vasospasm, which is recognized at pre-
sent, is induced hypertension with the mainte-
nance of euvolemia. Percutaneous transluminal 
angioplasty and/or selective intra-arterial vaso-
dilator therapy are recommended in patients with 
symptomatic cerebral vasospasm, especially in 
those without quick response to hypertensive 
therapy. 

Conclusion. Novel approaches with immu-
nomodulators, anesthetics, hypothermia, acupun-
cture, neuroprotective agents and multimodal 
treatment regimens are under active development 
and hold promise in the treatment of vasospasm 
in the coming years.  

 

Key words: cerebral vasospasm, subarac-
hnoid hemorrhage, aneurysms, treatment, pre-
vention.  
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САЖЕТАК 

 

Увод. Церебрални вазоспазам је најозби-
љнија компликација субарахноидалног крва-
рења.  Може се дефинисати као одложено и 
самоограничавајуће стање чија је тежина по-
везана са запремином, густином, продуженим 
присуством и локацијом субарахноидалне 
крви. Око 70% ових пацијената показује анги-
ографске доказе вазоспазма, а око 50% њих 
има неуролошке дефиците. Циљ овог чланка 
је преглед новијег напретка и будуће пер-
спективе у превенцији и лечењу церебралног 
вазоспазма након анеуризмалног субарахнои-
далног крварења. 

Материјали и методе. Извршено је оп-
сежно претраживање литературе у Medline и 
Еbsco базама података. Изабрани су ориги-
нални радови, мета-анализе и прегледни 
чланци из последњих 10 година, са присту-
пачним и доступним текстовима, на енгле-
ском језику. 

Превенција и лечење. Главна медицин-
ска стратегија за превенцију вазоспазма обу-
хвата одржавање нормалног волумена цирку-
лишуће крви и oралну терапију нимодипи-
ном. Тренутно, једина утврђена терапија за 
лечење церебралног вазоспазма је еуволе-
мички индукована хипертензија. Перкутана 
транслуминална ангиопластика и/или селек-
тивна интра-артеријска вазодилататорна те-
рапија су разумне код пацијената са симпто-
матским церебралним вазоспазмом, нарочито 
код оних који не реагују брзо на хипертензи-
вну терапију. 

Закључак. Нови приступи који се актив-
но развијају и пуно обећавају у лечењу вазо-
спазма у наредним годинама обухватају иму-
номодулаторе, анестетике, хипотермију, аку-
пунктуру, неуропротективна средства и 
мултимодалне режимe лечења.  

 

Кључне речи: церебрални вазоспазам, 
субарахноидално крварење, анеуризме, трет-
ман, превенција. 

 

BACKGROUND 
  

Subarachnoid hemorrhage (SAH) is a life-
threatening condition that can develop 
spontaneously or as a result of trauma1, 2, 3. Its 
mortality rate goes from 10 to 20% 2.Aneurysmal 
subarachnoid hemorrhage (ASAH) is a type of 
spontaneous stroke that affects 80% of SAH pa-
tients, defined as blood release into the subarac-
hnoid space provoked by the aneurysmal rup-

ture3,4,5.Approximately, one third of ASAH sur-
vivors develops delayed cerebral ischemia (DCI) 
induced by narrowing of cerebral blood vessels 
and decreased cerebral blood flow (CBF) 5,6,7,8. A 
segmental or diffuse narrowing of the lumen of 
intracranial arteries is also known as cerebral va-
sospasm (CVS)5,9.Ecker and Riemenschneider-
have debuted the concept of CVS after SAH, in 
19516. 

CVS is the most serious complication of 
SAH and can be defined as deferred and self-li-
mited condition whose severity is linked to the 
volume, solidity, prolonged presence and loca-
tion of subarachnoid blood3,6,9. Hemoglobin in 
the subarachnoid blood brings to higher 
productivity of reactive oxygen species, which 
provokes secretion of the vasoconstrictor sub-
stances and decreases levels of the vasodilators 
3,7,10. SAH induced vasospasm is a complex 
entity that contains delayed and reversible 
vasculopathy, damaged auto regulatory function, 
and hypovolemia 11,12,13. DCI typically lasts the 
first 2 weeks after SAH, while CVS reaches 
maximal narrowing between day 5 and 14, and 
then gradual resolution over 2 to 4 weeks5, 14, 15. 
Almost 70% of ASAH patients haveangiographic 
manifestation of vasospasm, and circa 50% of 
these patients experience predomi-
nantlycloudingof consciousness and language 
impairments3,6,11,15. These symptoms are known 
as delayed ischemic neurological deficit (DIND) 
or clinical vasospasm3,6. Angiographic vaso-
spasm can be illustrated as a narrowing of the 
contrast medium column in main arteries of the 
brain15. Proximal vessels, situated at the base of   
the brain, are preferentially affected13.In spite of 
continuous evolvement of endovascular gadgets 
and techniques, there are still hazards specific to 
this type of treatment14. 

This review concentrates on the present in-
sight into theCVStreatment and prevention choi-
ces. In the first section, prevention strategies are 
discussed. In the second section, the topic is me-
dical treatment. In third section interventional 
treatment and novel approaches are reviewed. 
Through this, wehope to analyze pending matters 
regarding the future exploration of CVS after 
SAH.  

 

MATHERIALS AND METHODS 

 

A thorough literature search through the Me-
dline and Ebscodatabases was performed, using 
the following terms: (cerebral vasospasm) AND 
(aneurysm subarachnoid hemorrhage) AND (tre-
atment or management) AND (prevention) AND 
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(review OR animal experimental OR clinical 
trial).  

We selected original investigations, meta-
analyses and reviews from the past 10 years, 
with accessible full-texts, in the English langu-
age, as well as significant reference lists of arti-
cles which could contribute to the readers’ com-
prehension.  

 

Prevention of cerebral vasospasm after 

aneurysmal subarachnoid hemorrhage 

 

Morbidity and mortality caused by CVS, co-
uld be reduced by prevention of DIND. The main 
medical approach for prevention of vasospasm 
includes upkeep of normal blood circulation le-
vel and oral Nimodipine5, 6, 16.  

Treatment with oral Nimodipine, a calcium 
channel blocker (CCB), was accepted in practice 
in the USA since 1983, when a trial showed 
more  neurological deficit in patients treated with 
placebo, than in those treated with Nimodipine (p 
<0.03)17. Oral Nimodipine lowers the incidence 
of vasospasm-caused brain ischemia by 34% and 
the rate of ASAH poor outcomes by 40%6.  Its 
neuroprotectivefeatures most likely contribute to 
positive results in CVS6, 14. Nimodipinehas a low 
complication rate, can diminish the risk of 
secondary DCI and may achieve positive angio-
graphic and clinical results 14. 

Statins are here reviewed as another group of 
potential vasospasm preventing drugs. Some tri-
als suggested that they boost cerebral vascular 
reactivity6,14.One meta-analysis showed benefi-
cial effects of statins on incidence of delayed va-
sospasm, ischemic injury, and mortality, while 
another meta-analysis failed to show such re-
sults16. Recent meta-analysis showed higher 
number of complications with statin therapies 
than their favorable outcomes17. Magnesium 
(Mg) has also been studied because of its 
inhibitory function of vascular smooth muscle 
contraction7. It is recommended to monitor Mg 
levels and supplement it to normal, even though 
it is shown that Mg doesn’t have better perfor-
mance than placebo in reducing SAH vasos-
pasm17.The most encouraging novel drugs for 
vasospasm prevention are endothelin receptor 
antagonists, due to the endothelin I-caused vaso-
constriction7, 16. Nonetheless, clinical trials were 
not able to show significant beneficial effect of 
the endothelin receptor antagonists and large 
number of complications were presented 16, 17. 

 

Medical Therapy in SAH-Induced  

Cerebral Vasospasm 

 

The main goal of therapeutic strategies in 
ASAH are treatment of CVS,prevention of DCI-
and enhancement of clinical outcomes6,16. The 
ultimate intention of CVStreatment after SAH is 
dodging the development of DIND17. The only 
type of treatment for CVS after SAH, which is 
recognized at present, is induced hypertension 
with the maintenance of euvolemia5. Other the-
rapies that were studied did not show adequate 
performance in human studies 5, 9. 

Triple-H therapy (hypertension, hypervo-
lemia, and hemodilution) was widely used for 
prophylaxis and treatment of CVS6. Hypervole-
mia and hemodilution are not beneficial forCBF 
and are not recommended nowadays16. Induced 
hypertension is the only approved element of 
triple-H therapy5. Hyperdynamic therapy by 
increasing blood pressure, boostsCBF and 
oxygenation of cerebral tissue, which helps with 
the reversal of vasospasm-induced neurological 
5,16. It is considered the best available medical 
option for treatment of cerebral vasospasm16, 

18.Furthermore, various case series confirm these 
beneficial results of inotropic agents in patients 
who do not react on vasopressor therapy5, 18. 

As established vasospasm prophylaxis, CCB 
were investigated for their potential role in tre-
atment19. Nimodipine, an L-type CCB, is curren-
tly the only pharmacologic agent showing an 
improvement in neurological outcomes when 
used for a period of 21 days, every 4 h after 
aneurysmal rupture, suggested by the current 
guidelines of the American Stroke Association14, 

16.Intravenous nicardipinedidn’t show effect on 
outcomes after three months of use and verapa-
mil is not selective to cerebral vasculature and its 
use requires more research5, 14. 

Antioxidants, such as methylprednisolone, 
tirilazadmesylate andastaxanthin, may prevent 
oxidative stress and reduce incidence of DCI5, 16. 
Efficacy of astaxanthinin experimental animals 
with SAH was investigated. It showed reduction 
of brain edema, neural cells apoptosis, and neu-
rological dysfunction. No side effects were re-
ported following astaxanthin use and it may rep-
resent a new promising therapeutic option 16. 

In order to obtain direct effect on early brain 
injury, vasodilators should be introduced 
immediately after admission tohospital16.Beta-
estradiol, a potent vasodilator, was tested, but 
showed large number of adverse effects13, 20. Nit-
ric oxide donors, such as: sodium nitrate, sodium 
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nitroprusside, and nitrite, were investigated in 
experimental studies16. Results showed that they 
prevent CVS ina primatemodel, but they are not 
useful clinically due to their short half-life and its 
potential toxicity5,16. Nonsteroidal anti-inflam-
matory drugs may reduce inflammatory response 
and decrease the odds for poor outcomes, but 
they are not used in practice due to mixed results 
16.Clinical studies with antiplatelet agents and 
inhibitors of thrombus formation showed 
contrasting outcomes: one study showed reduced 
risk of cerebral infarction in patients using 
aspirin and another study showed increased 
hemorrhagic volume in patients habitually using 
cyclooxygenase inhibitors16,19. Experimental 
models showed improvement of neurological 
performanceafter limitation of neuronal inflam-
mation16. 

 

Interventional treatment 
 

Recent recommendations from the American 
Stroke Association recommend the use of per-
cutaneous transluminal angioplasty (PTA) and/or 
selective intra-arterial vasodilator therapy in pa-
tients with symptomatic CVS, especially in those 
without quick response to hypertensive therapy5, 

13, 17, 21. 

PTA for the treatment of CVS was first desc-
ribed in 1984.17 Later publications showed that 
PTA reverses angiographic spasm of large 
proximal CVS, augments CBF, and may reverse 
neurological deficits 5, 13. Angioplasty with intra-
arterial (IA) administration of papaverine may 
show better efficacy when distal vessels are af-
fected with CVS 9.Some investigators have sug-
gested that IA papaverine has influence on 
paradoxical vasospasm, increased intracranial 
pressure and has neurotoxic effects, which limi-
ted its clinical utility9,19,22. Several case series 
have shown better safety results of other IA va-
sodilators, including: verapamil, nicardipine, ni-
modipine, and milrinone, than papaverine, but 
that was not supported by adequate trials 5, 

17.Several retrospective studies with propose neu-
rological progress after one dose of IA verapamil 
17. There are evidences that indicate reduction of 
angiographic evidence of spasm after treatment 
with IA nicardipine bolus19,21. IA Dantrolene 
might be valuable in serious cases and was also 
used intravenously for treatment of refractory va-
sospasm 19,22.A small case series of patients who 
were treated with continuous IAnimodipine for 
1–5 days had improvement in angiographic vaso-
spasm, and 13 of them gave the impression of 
good respond to treatment19. 

Intraluminal balloon angioplasty has best 
treatment reportsfor refractory vasospasm due to 
the enhancement in vessel diameter and clinical 
improvement after treatment19,22.This interven-
tion is often used in patients that don’t show 
improvementafterhyperdynamic therapy9,21. It is 
performed by a catheter that introduces a bal-
loon, which is inflated inside the lumen of the af-
fected vessel 19.In general, balloon angioplasty 
can be used for accessible lesions and accompa-
nies infusion of vasodilators such as CCB and 
phosphodiesterase inhibitor (milrinone) for more 
distal vessels 9. 

Transient aortic obstruction is described as 
novel approach for CVS treatment22. It is 
executedwitha balloon catheter, inserted into the 
femoral artery and inflated about and below the 
renal arteries, for the sake of occlusion of the ab-
dominal aorta lumen to 70 % of its diameter17, 19. 
It has been shown that this approach impro-
vesCBF in experimental ischemic stroke pati-
ents19.  

 

CONCLUSION 
  

Vasospasm after ASAHstill presents a de-
manding issue6,23. The only type of treatment for 
cerebral vasospasm after SAH, which is recogni-
zed at present, is induced hypertension with the 
maintenance of euvolemia5. Despite the accepted 
practice of Nimodipine and its positive outcomes 
it is not possible to use it per se16. Balloon 
angioplasty and intra-arterial vasodilator therapy 
are common in practice, but their outcomes are 
still ambiguous9.  Novel approaches with immu-
nomodulators, anesthetics, hypothermia, acupun-
cture, neuroprotective agents and multimodal 
treatment regimens are under active development 
and hold promise in the treatment of vasospasm 
in the coming years 13,19.  
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ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА АУТОРЕ 
 
 
 
„Рационална терапија“ је биомедицински 

часопис у коме се објављују радови који су 
прихваћени од стране независних рецензена-
та. Објављује оригиналне медицинске научне 
радове, стручне медицинске радове, критичке 
осврте, приказе случајева, евалуације научних 
метода, посебно радове који се баве рацио-
налном терапијом у медицини, као и писма 
уреднику, извештаје о активностима удруже-
ња, рецензије књига, вести у биомедицини и 
остале чланке, писане на српском језику. 
Оригинални рукописи ће бити примљени 
само ако нису истовремено послати другим 
часописима. Радови ће бити прихваћени по-
сле позитивних рецензија ако не садрже ма-
теријал који је већ објављен или је поднесен 
или прихваћен за објављивање негде другде, 
осим као прелиминарни извештај, као што је 
сажетак који не прелази 300 речи. Часопис 
следи принципе Добре праксе у публиковању, 
објављене у "Guidelines on Good Publication 
Practice as established by Committee on Publication 
Ethics-COPE" (www.publicationethics.org.uk). 

Рукописи се припремају у складу са „Uni-
form Requirements for Manuscripts submitted to 
Biomedical Journals“ издате од стране Међуна-
родног комитета издавача медицинских часо-
писа (Ann Intern Med 1997;126:36-47., доступ-
но на www.icmje.org). Рукописи морају бити 
праћени писмом потписаним од стране свих 
аутора, са изјавом да су рукопис прочитали и 
одобрили за публиковање, и да он није већ 
објављиван, поднесен на разматрање или 
прихваћен у другом часопису. Рукописи, који 
су прихваћени за објављивање у часопису 
„Рационална терапија“, постају својина овог 
часописа и не могу бити објављивани негде 
другде без писмене дозволе издавача. Часо-
пис „Рационална терапија“ је власништво Ме-
дицинског друштва за рационалну терапију 
Републике Србије (МЕДРАТ), које је издавач. 
Међутим, уредници овог часописа имају пуну 
академску слободу и ауторитет да одреде са-
држај часописа, у складу са својим научним, 
професионалним и моралним нормама. Поли-
тика уредништва је да се учини сваки могући 
напор како би се обезбедила веродостојност 
објављених научних садржаја, интегритет ау-
тора, тајност и независност рецензената, за-

штитила права пацијената на приватност и 
открили и спречили сукоби интереса.  

За потешкоће које би се могле појавити у 
садржају часописа, као што су грешке у 
објављеним чланцима или научне недоумице 
око налаза истраживања, уредништво ће пре-
дузети све расположиве мере да их отклони. 
Захтеви за онлајн верзију часописа, која се 
налази на веб-сајту МЕДРАТ-а су исти као и 
за штампану верзију.  

Рукописи се подносе на разматрање 
часопису „Рационална терапија“ искључиво 
преко онлајн система SCIndex e-Ur-a. Рукопис 
треба послати преко интернет стране: 

http://aseestant.ceon.rs/index.php/racter  

Детаљно упутство за онлајн пријаву 
радова, налази се на интернет адреси: 

http://aseestant.ceon.rs/index.php/%20racter/
information/authors  

После прихватања рада за штампу 
директна коресподенција са уредништвом 
се обавља преко имејл-адресе: 

medrat@verat.net 

Рукопис на српском језику треба да буде 
куцан у фонту Times New Roman, величина 
слова 12, на ћирилици, са 1,5 проредом, у 
формату А4 (21 cm х 29,7 cm) без формирања 
и коришћења стилова, односно аутоматског 
форматирања текста. Цео рукопис треба да 
буде предат у једном ворд документу. За 
истицање користити курзив (италика) а не 
подвлачење (сем евентуално за УРЛ адресе). 
Илустрације, слике и табеле треба да буду 
смештене на одговарајућим местима у тексту, 
а не као прилог на његовом крају. Текст рада 
треба да има следеће делове: насловна страна, 
сажетак, кључне речи, увод, метод, резултати, 
дискусија, захвалница (није неопходна) и 
литература. Изузетно, ако је рад писан као 
прегледни чланак по позиву, може имати 
слободну форму. Сажетак не би требало да 
има више од 300 речи, а цео рад не више од 
6000 речи.  

Наслов рада, имена аутора и називи 

њихових институција, кључне речи, као и 

сажетак, треба да буду достављени и на 

енглеском језику. Од броја časopisa Vol. 5 

No 2, је омогућено ауторима који то желе, 
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да свој комплетан рад штампају двоје-

зично, и на српском, и на енглеском језику. 

Разлог за ову измену је жеља да се квали-

тетни радови из „„„„Рационалне терапије““““ 
учине доступнијим читаоцима са других 

говорних подручја, како би и они могли да 

користе резултате наших аутора и примене 
их у свом практичном раду.  

За радове који буду прихваћени, часопис 
„Рационална терапија“ обавезно захтева да 
аутори дају изјаву којом преносе сва права на 
публиковање њиховог рада „Рационалној 
терапији“.  

Све странице треба нумерисати редом, 
почев од насловне стране. Сва мерења, изузев 
артеријског крвног притиска, треба изразити 
у System International (SI) јeдиницама. За ле-
кове треба користити првенствено генеричка 
имена, док се заштићена имена могу навести 
у загради. Саветујемо ауторима да сачувају 
бар једну копију рукописа за себе. МЕДРАТ 
није одговоран за губитак рукописа при 
слању електронским путем.  

Насловна страна садржи назив рада ве-
ликим словима, пуна имена аутора и називе 
њихових институција где су спровели истра-
живања, коришћене скраћенице и име аутора 
који ће спроводити дописивање са уредни-
штвом (са адресом, бројевима телефона, 
имејлом и факсом). Назив рада треба да буде 
сажет, али довољно прецизан. Такође, на на-
словној страни треба навести и објаснити све 
скраћенице које су биле коришћене у раду, по 
абецедном реду.  

Сажетак са мање од 300 речи треба саже-
то да искаже циљеве студије, метод рада, ре-
зултате и закључак. Сажетак не садржи 

нити референце нити скраћенице. Испод 
сажетка треба навести 3 до 5 кључних речи, 
које се преузимају из тезауруса МЕДЛАЈНА.  

Увод сажето констатује шта је до сада по-
знато о теми која се истражује, и наводи спе-
цифичан циљ студије. Одељак Пацијенти и 

методе/Материјал и методе треба да садржи 
опис начина на који је извршена селекција 
пацијената, односно експерименталних живо-
тиња, укључујући контроле. Имена па-
цијената и бројеви њихових историја болести 
или других докумената се не наводе. Метод 

рада треба описати са довољно детаља, 

како би други истраживачи могли понови-

ти студију или је евалуирати. Када се испи-
тивања спроводе на људима, потребно је да 
аутори доставе одобрење релевантног Етич-
ког одбора за таква испитивања, као и изјаву 

да су све студијске радње биле спроведене у 
складу са Хелсиншком декларацијом. Ризич-
не процедуре и хемикалије, ако су биле кори-
шћене у раду, треба описати детаљно, као и 
предузете мере за безбедно руковање. Стати-
стичке методе које су биле коришћене треба 
детаљно навести.  

Резултати треба да буду јасни и сажети, и 
да укључе минимум слика неопходних за 
јасну презентацију.  

Дискусија треба да буде сажета, без пре-
тераног прегледа литературе. Своје резултате 
треба тумачити у светлу резултата других 
аутора који су већ публиковани. Спекулације 
нису пожељне, а хипотезе треба јасно озна-
чити као такве. Не понављати резултате у 
дискусији, нити излагати нове резултате, који 
нису били поменути у претходном одељку 
рада.  

У захвалници се наводе све особе које су 
допринеле изради студије и рукописа, али не 
у таквој мери да буду аутори. Такође се овде 
наводе подаци о изворима финансирања и 
материјалној подршци студији уопште.  

Литература Референце треба идентифи-
ковати у тексту арапским бројевима у загра-
ди. Оне треба да буду нумерисане по редо-
следу појављивања у тексту. Личну комуни-
кацију и непубликоване резултате не наводи-
ти у листи референци, већ се могу поменути у 
тексту, у загради. Скраћенице за називе 
часописа треба да одговарају скраћеницама у 
бази МЕДЛАЈН. Стил навођења референци је 
следећи: 

Рад у часопису: (сви аутори се наводе ако 
их је 6 или мање; ако их је више, наводе се 
само прва три уз "et al.") 12. Talley NJ, Zin-
smeister AR, Schleck CD, Melton Lj. Dyspepsia 
and dyspeptic subgroups: a population based 
study. Gastroenterology 1992; 102: 1259-68. 

Књига: 17. Sherlock S. Diseases of the liver 
and biliary system. 8th ed. Oxford: Blackwell Sc 
Publ, 1989. Поглавље у књизи: 24. Trier JJ. 
Celiac sprue. In: Sleisenger MH, Fordtran JS, 
eds. Gastrointestinal disease. 4th ed. Philadelp-
hia: WB Saunders Co, 1989: 1134-52.  

Аутори су одговорни за тачност референ-
ци. За друге врсте референци аутори треба да 
погледају како су навођене у недавним бро-
јевима „Рационалне терапије“. Референце на 
класичним језицима који се користе у ме-
дицини (нпр. латински, грчки) треба оставити 
у оригиналу. За изворе са интернета на крају 
референце треба додати у малој загради ULR 
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адресу и датум када је посећена, нпр. (Посе-
ћено у септембру 2007 на www.medf.kg.ac.yu). 
Ако постоји дигитални код такве референце, 
уместо ULR треба навести DOI, нпр. (doi: 
10.1111/j.1442-2042.2007.01834.x). 

Табеле и слике треба да буду наведене у 
тексту по редоследу појављивања, и означене 
арапским бројевима. Број слика треба да 

буде што је могуће мањи, а да порука рада 
буде јасна. Слике не треба да понављају 
резултате наведене у тексту или табелама. 
Називи слика и објашњења симбола у њима 
се наводе у легендама, које се штампају на 
посебним страницама, после одговарајућих 
слика. Слова, бројеви и симболи на сликама 
треба да буду довољно велики да би били 
читки, и пропорционални међусобно. Слике 
треба да буду у једној од следећих величина: 
ширина 8cm, 12cm или 17cm, а максимална 
дужина 20cm. Ако је слика значајно увећана 
(код фотомикро-графија), то треба да буде 
показано калибрационом линијом на самој 

слици. На полеђини фотографија треба 
назначити број слике и презиме првог аутора. 
Фотографије пацијената, са којих се они могу 
идентификовати, морају да буду праћене пи-
саном сагласношћу пацијената да се њихове 
фотографије могу публиковати. За слике које 
су раније већ биле публиковане, неопходно је 
навести оригинални извор и прибавити писа-
ну дозволу оригиналног аутора (или власника 
права на публиковање) да се слика поново 
публикује у „Рационалној терапији“.  

Писма уреднику се такође могу публи-
ковати у „Рационалној терапији“. Она могу 
садржавати једну табелу или слику и до пет 
референци. Прихваћени радови који су при-
премљени за штампу ће бити пажљиво пре-
гледани и кориговани од стране техничког 
уредника. Само у случају потребе да се ураде 
велике измене, рукопис припремљен за 
штампу ће бити враћен ауторима на дефини-
тивно одобрење за публиковање. 
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