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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


