
ВАГИНАЛНИ И РЕКТАЛНИ 

ПРЕПАРАТИ 



Термин супозиторије се односи на чврсте 

дозиране облике, различите тежине и облика, 

намењене за примену у ректуму, вагини и уретри 

Примена датира још из старог Египта, Грчке и 

Рима (Хипократ је напомињао да се ови облици 

дају веома младима или веома старима) 

СУПОЗИТОРИЈЕ И ВАГИТОРИЈЕ 
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Дужина 150 mm, завршава анлним отвором (анални сфинктер). 

Површина око 200-400 cm2 . Садржи малу количину течности 

(1-3 ml) малог пуферског капацитета, pH вредности 7,2 

Због малог пуферског капацитета pH варира под утицајем pH 

препарата 

 

 

ФИЗИОЛОГИЈА РЕКТУМА И РЕКТАЛНА АПСОПЦИЈА 
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ФИЗИОЛОГИЈА РЕКТУМА И РЕКТАЛНА АПСОПЦИЈА 
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Горња, доња и средња хеморидална вена воде крв из ректума 

Горња вена води крв кроз портални крвоток у јетри, док средња и 

доња вена заобилазе јетру и воде крв директно у доњу шупљу вену 

Апсорпција и дистрибуција ЛС је одређена позицијом супозиторије у 

ректуму 

Распрострирање ректалних формулација зависи од 

интралуминалног ректалног притиска и ректалних покрета 



pH варира са старошћу, менструалним циклусом и локацијом у вагини 

Најнижа вредност код (pH 4) антериорног форникса и највиша (pH 5) код 

цервикса 

Апсорпција ЛС могућа и када је ЛС за локалну примену (пропраноло плазма 

концентрација већа него након оралне апликације-заобилажење јетре) 

Неки лекови намењени за системски ефекат-прогестерон; још у развоју 

ФИЗИОЛОГИЈА ВАГИНЕ И ВАГИНАЛНА АПСОРПЦИЈА 
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Ph. Jug. IV 

Suppositoria 

Ph. Jug. V- препарати за ректалну примену-
Rectalia 

Супозиторије  

Ректалне капсуле 

Раствори и суспензије за ректалну 
примену 

Прашкови и таблете из којих се израђују 
раствори и суспензије за ректалну 
примену  

Получврсти препарати (масти и гелови) 

Ректалне пене 

Ректални тампони 
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Супозиторије  

 системски ефекат (аналгетици, 

сeдативи, антипиретици)  

 локални ефекат (лаксанс, 

антиинфективни лекови, 

антихемороидални лекови) 

фактори који утичу на апсорпцију ЛС: 

  аноректална физиологија,  

 природа подлоге и физичко-хемијске 

карактеристике ЛС 



Ph. Jug. IV 

Vagitoria  

Vaginalettae  

 

Ph. Jug. V- препарати за вагиналну примену-Vaginalia 

Изливени песари 

Вагиналне таблете 

Вагиналне капсуле 

Вагиналне пене 

Вагинални тампони 

 

 

 ВАГИНАЛНЕ СУПОЗИТОРИЈЕ 

(ВЕЋИНОМ НАМЕЊЕНЕ ДА ИЗАЗОВУ ЛОКАЛНИ 

ЕФЕКАТ) 
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Вагиторије 



Suppositoria 

• Ректална апликација 

• Ваљак или конусни облик (торпедо) 

• На телесној температури и цревном соку се отопе или 

растворе 

• ЛС растворена, суспендована или емулгована 

• Може садржати емулгаторе и конзервансе 

 

СУПОЗИТОРИЈЕ-PH. JUG. IV- 
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•Намењени за постизање системског или локалног ефекта, или 
дијагностичке сврхе 

Супозиторије :  

•Наводи се већи број помоћних материја: адсорбенси, ПАМ, лубриканси, 
конзерванси и боје 

Ректалне капсуле  

•меке желатинске, превучене слојем лубриканса 

Раствори и суспензије за ректалну примену 

•Клизме (enemata); системски и локални ефекат 

•Течни препарати 

•Једнозони 

•Растварач: вода, глицерол или макрогол 

•Помоћне матрије: повећање вискозитета, пуфери, солубилизатори и др. 
стабилизатори 

•Не смеју омети деловање ЛС, нити изазивати иритацију 

•Издају се у посудама (2,5-2000 ml) посебног облика или са апликатором 

 

 

 

СУПОЗИТОРИЈЕ -PH. JUG. V-  
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Прашкови и таблете из којих се израђују раствори и 

суспензије за ректалну примену 

Једнодозни прпарати 

Растворе или диспергују у води пре примене  

Помоћне материје: олакшавају дисперговање или емулговање, или 

слепљивање честица суспензије 

На сигнатури се назначава начин примене, услови чувања и рок 

трајања реконституисаног препарата 

 

СУПОЗИТОРИЈЕ -PH. JUG. V-  
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Vagitoria  

Вагинална апликација 

На телесној температури и у вагиналном секрету се топе или растворе  

ЛС растворена, суспендована или емулгована 

Подлога: какаово уље (ређе), макроголи, глицерол желатинска подлога 

Помоћне материје: емулгари, конзерванси и др. 

Не сме дражити слузокожу вагине! 

Синоними: suppositoria vaginalia, globuli vaginales, ovulae  

 

Vaginalettae  

Компримовање као таблете 

 

 

 

 

 

ВАГИТОРИЈЕ-PH. JUG. IV- 
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Изливени песари 

Слични вагиторијама по Ph. Jug. IV  

 

Компримовани песари- вагиналне таблете 

Необложене или филм таблете 

Са тренутним или продуженим ослобађањем 

 

Вагиналне капсуле 

Меке желатинске капсуле 

Тренутно или продужено ослобађање 

 

 

 

 

ВАГИТОРИЈЕ-PH. JUG. V- 
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ПОДЛОГЕ ЗА СУПОЗИТОРИЈЕ И 

ВАГИТОРИЈЕ 
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Подлога 

Идеалне особине: 

Топи се и раствара на 37°C у ректалној течности и да 

ослобађа ЛС 

Не сме да везује нити да омета ослобађење или 

апсорпцију ЛС 

Нетоксична и не иритира слузокожу 

Компатибилна са  већином ЛС 

Лако се излива, на собној температури чврста 

Брзо очвршћава без таложења ЛС 

Контрахује волумен при очвршћавању 

 

ПОДЛОГЕ 
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У формулацији супозиторија и вагиторија улазе подлога-ЛС-помоћне 

матрије 



Биорасположивост ЛС из супозиторија зависи од  

физичко хемијских карактеристика ЛС и подлоге 

Потребно је познавати партициони коефицијент и релативну 
растворљивост ЛС у подлози и у ректалној односно вагиналној 
течности 

Хидросолубилна ЛС (натријум салицилат) брже се ослобађају из масних 
подлога. 

Липосолубилне супстанце (ацетилсалицилна) брже се ослобађају из 
хидросолубилних подлога 

 

Пролазак ЛС кроз ректалну мембрану (вагиналну слузницу) 
(хидросолубилне супстанце су ратворљивије у билошким течностима 
али теже пролазе биолошке мембране (углавном активни транспорт), 
липосолубилне супстанце су слабије ратворљиве у биолошким 
течностима и лакше пролазе биолошке мембране (пасивна дифузија, 
мањи молекули) 

 

ПОДЛОГЕ 
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Липосолубилне - масне подлоге (не растварају се у води а 

топе се у на телесној теператури) 

 Какаово масло 

 Чврсте масти 

 

Хидросолубилне подлоге-подлоге које се мешају са водом 

(растварају се у ректалној и вагиналној течности) 

 Глицерол желатинска подлога 

Макроголне подлоге 

ПОДЛОГЕ 
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• Какаово масло (Cacao oleum, Butyrum cacao, oleum 

theobromatis; официнална по: Ph Jug IV и V  

Martindale 34...) 

•  суспстанце налик какаовом маслу (биљна уља 

модификована хидрогенизацијом, естерификацијом и 

фракционисањем) 

Смеша триглицерида-палмитинска стеаринска и олеинска 

киселине (олепалмитостеарат, олеодистеaрат) 

Топи се на 30-35 °C – прелази у невискозно уље 

Плиморфизам (различите форме различиту Тт , α 22 °C, β` 

34 °C, β 35 °C, γ 18°C)  

 

ЛИПОСОЛУБИЛНЕ - МАСНЕ ПОДЛОГЕ 
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Проблем: прелазак грејањем на 36° C у γ форму (?) 

Поновни прелаз у β форму 1-4 дана 

Решење: не грејати на 36 , патена се скида са воденог 

купатила пре него се сва маса отопи (или се 20% од укупно 

потребне масе за израду супозиторије не загрева) 

Опрез: када се користе супстанце које снижавају Тт 

(хлорхидрат) додати 3-5 % пчељинег воска или 25% cetaceum 

недостатак: слабо везује воду, лако оксидишу 

Алтернатива: полусинтетске масне подлоге-немају наведене 

недсотатке 

 

ЛИПОСОЛУБИЛНЕ - МАСНЕ ПОДЛОГЕ 
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Adeps solidus (Ph Jug V, Ph Eur VI)- смеше моно, ди- и 

триглицерида засићених мк (C10-C18) 

Предност:  

немају полиморфизам 

Разлика између Ттопљења и Точвршћавања мала 3-4°C (нема 

таложења суспендованих ЛС) 

Контракција волумена (нема подмазивања калупа) 

Моноглицериди имају емулгујућа својства 

(могу се додавати супстанце које садрже воду) 

 

 

 

 

ЛИПОСОЛУБИЛНЕ - МАСНЕ ПОДЛОГЕ 
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На тржишту више производа овог типа 

Разлике у физичко-хемијским карактеристикама-Тт и Точ, 

хидроксилни број, киселински број, јодни број, пероксидни 

број, сапонификациони број 

Хидроксилни број-зависи од односа моно- и диглцерида, 

виша вредност лакше прима воду (лоше за супстанце 

подложне хидролизи) 

Трговачки називи (садрже словне ознаке и бројеве, ближе 

одређује подлогу) 

Massa Estarinum A, B, C, D (смеша моно- и диглицерида) 

Witepsol H, S, E , W  

(триглицериди масних кис. C12-C18) 

ЛИПОСОЛУБИЛНЕ - МАСНЕ ПОДЛОГЕ 
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Witepsol H- низак хидроксилни број (погодном 
код суспстанци склоних хидролизи као што су 
ацетилсалицилна киселина - АСК) 

Witepsol S- висок хидроксилни број, садрже 
површински активне материје - ПАМ (погодно 
код супстанци које садрже воду у свом саству) 

Witepsol E- има високу Тт, вишу од телесне 
температуре (погодне код лекова који снижавају 
Тт, у препаратима за локалну примену  када је 
пожељно дуже ослобађање ЛС) 

Witepsol W- мекше, очвршћавају дуже (погодне 
за инкорпорирање течних компоненти и већих 
количина чврстих суспстанца) 

 

 

ЛИПОСОЛУБИЛНЕ - МАСНЕ ПОДЛОГЕ 
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 Глицерол-желатинска подлога 

Састав-основни: 

Глицерол, желатин и вода (уз додатак конзерванса - 0,02% Pulvis 

conservans; метилпарабен, пропилпарабен - само ако се препарат не 

користи одмах) 

 Желатин: пречишћени протеин, добијен 

парцијалном хидролизом пречишћеног животињског 

колагена 

 

 

ХИДРОСОЛУБИЛНЕ ПОДЛОГЕ 
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 Желатин типа А-кисела хидролиза 

• Катјонски 

• Компатибилан са ЛС као што је борна, млеча к. и бизмут-

субнитрат 

 Желатин типа Б-базна хидролиза 

• Анјонски 

• Ихтиол, цинк оксид 

Желатин: инкомпатибилан са танином, жива (2) хлоридом, 

алуминијум –калијум- сулфатом и формалдехидом 

ХИДРОСОЛУБИЛНЕ ПОДЛОГЕ 
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Недостатак: микробилошка нестабилност и дехидрација препарат 

!Различити прописи различита варијација у односу компоненти 

глицерол:желатин:вода 

Израда: 

Ph Jug IV: глицерол:желатин:вода=10:2:4 

Метод изливања у калупе 

•Gelatina in tubulis-желатин у листићима 

Прелива се са водом да бубри 15 мин, дода се потом глицерол а затим 

смеша загрева на воденом купатилу док се желатина не отопи 

ЛС се раствара у глицеролу, води или у готовој подлози у којој се 

суспендује или раствара 

•Желатин у облику прашка-без бубрења се раствара 

Све се ради у тарираној патени-губитак воде услед загревања 

надокнадити 

Не мешати смешу при изади глицерол желатинских супозиторија 

сувише јако да се не уклопи ваздух 

ХИДРОСОЛУБИЛНЕ ПОДЛОГЕ 
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Лаксантно деловање, користи се више као подлога за 

вагиторије 

Британска фармакопеја: г:ж:в=70:14:100 

Чување: заштићене од влаге (глицерол привлачи влагу), 

на хладном месту (због могућности развоја 

микроорганизама) 

ХИДРОСОЛУБИЛНЕ ПОДЛОГЕ 
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 Хидросолубилне синтетске подлоге-Macrogolum, 

polietilonglicolum-Carbavax® (Ph Jug IV) 

Производи етиленоксида - полимеризација 

Зависности од молекулске масе: вискозне течности (Мм= 200-600), 

получврсти (Мм око 1000), слични воску-чврсти (Мм 3000-6000) 

  

Хемијски су стабилне, могу се комбиновати у различитим односима 

дајући подлогу жељене конзистенције и топљивости 

Израда:  

метод изливања у калупе- обично смеша виших и нижих макорогола 

Калуп није потребно подмазивати !!! 

ХИДРОСОЛУБИЛНЕ ПОДЛОГЕ 
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Проблем: Крте супозиторије, тенденција истицања из 

телесних шупљина 

Решење: Кртост се своди на минимум када се супозиторије 

излију при што нижој температури или додатком 

пластификатора (рицинусово уље или пропиленгликол) 

Чување: добро затворена посуда, заштићена од светлости, 

НЕ пластична 

 

ХИДРОСОЛУБИЛНЕ ПОДЛОГЕ 
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• Инкомпатибилне: соли тешкоих метала, јодиди, 

фенолима, танатима, бацитрацин, бензокаин, пеницилин, 

феноли, соли кинина, салицилна киселина, соли сребра, 

сорбитол и сулфонамиди 

Савет пацијенту: пре употребе кратко уронити у воду да не 

изазову иритацију нарочито ако не садрже воду  



ИЗРАДА СУПОЗИТОРИЈА И ВАГИТОРИЈА 
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Количине ЛС и помоћних материја прописују се по дивизионој и 

диспензионој методи 

Количина ЛС мора да буде усклађена са релевантном 

литературом (Ph Jug IV, Martinadale, BPC, DAВ/NRF, 

Магистралне формуле, Регистар лекова...) 

 

Провера дозе: супозиторија са системским дејством 

Када у литерати нема прописа о дози за ректалну примену, у 

супозиторијама за системско деловање не смеју бити прекорачене 

дозе (нпд и ндд) које су прописане за пероралну примену 

 

Провера средње концентрације:- не сме бити прекорачена  

средња концентрација за примену на слузокожи (нпд ако нема ск 

за супстанце јаког и врло јаког деловања) 

ИЗРАДА СУПОЗИТОРИЈА И ВАГИТОРИЈА 



Количина подлоге може бити прописана али лекар може да не 

назначи врсту ни количину подлоге! 

Тада фармацеут одређује врсту и количину подлоге!! 

У пракси маса супозиторије износи 2-3 g (дужина 3 cm), а за 

децу 1 g (дужина 2 cm). 

Вагиторије обично имају масу 3-5 g.  

ИЗРАДА СУПОЗИТОРИЈА И ВАГИТОРИЈА 
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За израду се користи: 

A) Метод топљења и изливања у калупе 

Б) Метод израде без загревања (хладно компримовање) 

• Ручна израда 

• Истискивање из шприца у одговарајући калуп 

 



Најчешће коришћен метод 

1) корак: одабир калупа 

 

 

Б) МЕТОД ТОПЉЕЊА И 

ИЗЛИВАЊА У КАЛУПЕ 

33 

Некада су се користили метални калупи где пре саме 

израде калупи су се припремали (беспрекорно 

чисти), и премазивали лубрикансом (лакше вађење). 

Готови облици су се стављали на филтер папир и 

појединачно умотавали у алуминијумску фолију 

Супозиторије са какаовим маслом се подмазују: 10 g  

калијумов сапун, 

 50 ml глицерола и етанол 90% до 100 ml.  

Глицерол желатинска: парафинско уље 

Раствор се премазује са мало вате. 

Калуп се не премазује у случају синтетичких масних 

подлога (и макрогола) 

 

Вађење  облика уз металних калупа: 

 Када очврсну вишак масе се скида угрејаном 

шпатулом 

 Облици се ваде притиском на базу калупа 

 
 



2) корак: Припрема смеше за изливање 

Подлога се топи у емајлираној патени (са изливом) на воденом 

купатилу 

Не загревати дуго изнад тачке топљења 

ЛС се уситни у тарионику 

Б) МЕТОД ТОПЉЕЊА И 
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Ако више ЛС умешају се по принципу израде сложеног прашка 

 

А) ако је ЛС растворна у подлози: преноси се директно у 

отопљену подлогу и умеша (! Не дуго загревати термолабилне 

супстанце-ихтиол, танинска киселина) 

 

Б) ако је ЛС нерастворна у подлози: помеша се са делом 

отопљене подлоге после чега се помеша са остатком отопљене 

подлоге. Врућа смеша у којој је суспендвана ЛС скида се са 

воденог купатила и даље меша (да не дође до таложења) 
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Ц) ако се ЛС емулгује (ретко): ЛС се раствори у потребној 

количини воде, а затим диспергује у истопљеној подлози која 

садржи одговарајући емулгатор 

 

Напомене: ако је у спозиторији прописана већа количина 

нерастворних ЛС  додатак минералног или биљног уља олакшава 

процес суспендовања и коначна маса ће бити  пластичнија 

Додавање биљног екстракта  – додати неколико капи алкохола и 

помешати са мало отопљене подлоге а затим додати екстракт 
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3) корак: Изливање смеше у калупе 

 Данас се користе пластични калупи (супоформе) из којих се 

облик не вади, већ се врх супоформе затапа и супозиторија се 

тако у супоформи издаје  

 Смеша се топла излива из патене (чији врх се може угрејати) у 

калупе преко стакленог штапића у калуп 

 Води се рачуна да свака шупљина калупа буде добро напуњена 

 Калупи се увек налију мало више (контракција при хлађењу) 

 Напуњени калупи се хладе (фрижидер) 
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Дефиниција: Количина подлоге у грамима коју може да прими шупљина 
калупа 

Одређује се експериментално (10 супозиторија, F=m/n; F= баждарна вредност, 
m=маса укупног броја супозиторија; n=број супозиторија) 

Обично изражена на масу какаовог масла (2 g) 

Остале подлоге = Баждарна вредност (Cacao oleum, 2 g) x фактор-табела; 
фактор представља разлику у густини 

 

 

БАЖДАРНА ВРЕДНОСТ КАЛУПА 
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Подлога  Фактор 

Oleum Cacao 1  

Спуп. Глицерола Ph. Jug. IV 1,2 

Спуп. Глицерола B.P. 1,3 

Глицерол-желатинска подлога (10:2:4) 1,3 

Witepsol H15 1 

Макроголна подлога 1,2 



Дефиниција: Број грама супстанце која истискује 1 грам подлоге 

Експериментално се одређује за сваку подлогу! 

Вредности: 1, мање или веће од 1 

• 1 – Ако сусптанца исте густине као и подлога 

M подлоге = m укупна маса N броја супозиторија – m укупна маса супстанци 

 

• <1 или > 1-  ЛС мање / веће густине од подлоге па заузима 

већи / мањи волуме заузима и фактор се мора узети у обзир 

У пракси се користи фактор се обавезно узима у обзир: ако се 

израђује > од 20 супозиторија и када је количина ЛС (прашкасте) 

≥5% 

 M=F-(s1/f1+s2/f2+...+sn/fn) 

M x фактор густине подлоге 

Маса подлоге и масе ЛС се увећавају за 20% - губици при изради 

(калуп, патена, шпатула) 

ФАКТОР ИСТИСКИВАЊА 



Застарео начин израде 

Нехигијенски; супозиторије се раде најчешће са какаовим маслом 

Користе се гумене рукавице 

Прописана маса ЛС се умешају принципом израде сложених прашкова у 

тарионику са пистилом 

Додаје се свеже настругана подлога у порцијама и маса се гњечи док се не 

добије хомогена маса 

Ако већа количина ЛС – додаје се биљно и минерално уље (уједначена 

дистрибуција супстанце) 

Маса се изваља у лопту на стакленој плочи – ваљак (шпатулом) 

Крајеви се обликују прстима 

Ваљак (потребне дужине) се ножем дели на одређени 

број делова, зашиље крајеви ваљка (супозиторије)  

или лопта (вагиторије)  

 

РУЧНА ИЗРАДА 
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• Пресовање масе у специјални шприц одређеног отвора 

• Припрема масе као код ручног метода  

• Растур 10% свих компоненти (јер остаје у шприцу) 

• Пазити да се не уклопи ваздух 

• Истисне се ваљак одређеног промера (10mm) 

• Предност: ваљак свуда исте дебљине, тачније дозирање 

ИСТИСКИВАЊЕ ИЗ ШПРИЦА У 

ОДГОВАРАЈУЋИ КАЛУП 
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Bacilli medicati-Ph Jug IV 

Ваљкастог облика 

Апликација у телесне шупљине (нос, спољашњи ушни канал, мокраћна цев...)  

Масне подлоге (каково масло) 

Stick, Styli-Ph Jug V 

Штапићи за ране и уретрални штапићи се израђују стерилни 

На сигнатри се обележава количина ЛС. Ако стерилан назначити на сигнатури.  

Израда: као код супозиторија 

Лекар на рецепту дужан назначити дужину и дебљину! 

Уретралне супозиторије: 5mm дебљина;  

50 mm дужина и 2 g маса- жене;  

125 mm  дужина и 4 g маса- мушкарци  

(алпростадил-простагландин  

за еректилну дисфункцију) 

ЛЕКОВИТИ ШТАПИЋИ 
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 Данас теблете и капсуле  

 Ph Jug II  

 Саико маса (2g декстрин, 2g пшенични скроб и 6g 

лактоза) 

 Средство за везивање (вода:глицеерол=1:1) 

 Обично су масе 0,2 g пилуле и 0,05 грануле 

 Израда на пилулару 

ПИЛУЛЕ И ГРАНУЛЕ 
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ХВАЛА  

НА ПАЖЊИ! 


