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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.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


