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СТАБИЛИЗАТОРИ В ЛЕКАРСТВАТА. ПОДБОР, УПОТРЕБА  
И ДЕЙСТВИЕ 

Т. Ангелов1, Д. Обрешкова2 и В. Ташков3 
1Отдел „Контрол на качеството”, УНИФАРМА ЕОД 

2Катедра „Фармацевтична химия”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София 
3Университетска болница “Лозенец”  

Резюме. Добавянето на стабилизиращи агенти спомага съставът и качествата на различните ле-
карства да се запазват във времето непроменени и да се осигури достатъчна продължителност 
на техния лечебен ефект. Съвременното схващане е, че консервиращите вещества могат да из-
пълняват няколко различни функции: да предпазват продукта от микробно замърсяване, да ста-
билизират неговата хомогенност или да предотвратяват нежелани химични процеси. Концент-
рациите на използваните консерванти в лекарствата трябва да бъдат адекватни на целта, за която 
са предназначени, и да не оказват нежелани и вредни въздействия върху хората. Използването 
на консервантите в лекарствата се регламентира от здравното законодателство, тъй като те спа-
дат към групата на така наречените рискови (опасни) за здравето вещества. Правилният подбор 
на консерванти позволява да се осигури запазването на качествата на лекарствата и да се 
избегне нежеланият ефект на консервантите върху здравето на хората. 

Ключови думи: лекарства/стабилизатори, парабени, консервиращо действие 

DRUG PRESERVATIVES: SELECTION, USE AND ACTION 

T. Angelov1, D. Obreshkova2 and W. Tashkov3 
1UNIPHARMA, Department “Quality Control” 

2Department “Pharmaceutical Chemistry”, Pharmaceutical Faculty, MU – Sofia 
3University Hospital “Lozenets” 

Summary. The addition of preservatives prevents undesirable changes of the composition and 
quality of the drugs and assures the duration of their medicinal effect until their expiration date. 
There are three aspects of the modern understanding of preservative action – to protect the drugs 
against microbial pollution, to stabilize drug consistency and to avoid undesirable chemical 
processes. The concentration of the drug preservatives has to be on the one hand adequate to the 
aim there are in use and on the other hand to be safe. The utilization of the preservatives in the 
drugs is regulated by the Health legislation, as the preservatives belong to the so called hazardous 
substances. The proper selection of preservatives added to pharmaceutical products helps to 
prolong shelf life and maintain sterility and also to avoid undesirable effects to the human health. 

Key words: drug preservatives, parabens, preservative action 

Стабилизатори 

Най-разпространеното определение за стаби-
лизатори, използвани в течни лекарствени фор-
ми, е, че те са съединения с бактерицидно, бак-
териостатично или фунгицидно действие [10]. 
Нарастващите изисквания, както и използването 
на все по-широк кръг вещества с подобно дейст-
вие налагат разширяване на смисъла на понятие-
то стабилизатор. Съвременното схващане е, че 
стабилизиращите вещества могат да изпълняват 
няколко различни функции: да предпазват про-
дукта от микробно замърсяване, да стабилизират 
неговата хомогенност или да предотвратяват 

нежелани химични процеси. В зависимост от 
вида на тяхното действие консервантите се раз-
делят на следните три групи [13]: 
1. Вещества с антимикробно действие. 
2. Вещества с антиоксидантно действие. 
3. Стабилизиращи агенти. 
При определени условия един стабилизатор 

може да изпълнява ролята на антимикробна със-
тавка и на антиоксидант. 
Стабилизаторите имат свои представители в 

различни групи съединения и в трите агрегатни 
състояния. Многообразието на химичните и фи-
зичните им свойства се определя и от разнооб-
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разните им приложения като антимикробни, 
антиоксидантни и стабилизиращи агенти [9, 13]. 
Едни от най-използваните представители на ста-
билизаторите са някои от слабите органични 
киселини (бензоената, сорбиновата, пропионова-
та, лимонената, винената и фосфорната), както и 
техните соли, естерите на парахидроксибензое-
ната киселина, серният диоксид, нитрати, нитри-
ти, сулфити, антиоксидантите бутилхидроксиа-
низол и бутилхидрокситолуен, аскорбинова ки-
селина, α-токоферол (витамин Е), лектин, ети-
лендиаминотетраоцетната киселина и нейните 
соли, както и много други. Дали едно вещество 
ще прояви стабилизиращата си способност, мно-
го силно зависи от средата, в която се използва. 
Ето защо трябва внимателно да се вземат под вни-
мание типът продукт, водното съдържание, pH 
средата, както и условията на съхранение [17]. 
В началото на XIX век понятието стабилизатор 

се е ограничавало до антимикробен компонент. 
През 1908 г. в Съединените американски щати за 
първи път официално е разрешен за използване в 
храни за хора натриевият бензоат [28]. Днес като 
стабилизатор се тълкува всяко добавено вещество, 
чиято роля е да запази продукта и неговите качест-
ва непроменени във времето [13, 25, 28]. 
Такъв тип вещества са и антиоксидантите. Ан-

тиоксидантните добавки се правят, за да предот-
вратяват или забавят протичащите окислително-
редукционни реакции и вредния им ефект, во-
дещ до разграждането на липидите, витамините, 
пигментите и други полезни вещества в храните, 
козметичните препарати и лекарствените про-
дукти. Антиоксидантите улавят активните фор-
ми на кислорода и свободните радикали, прекъс-
ват веригите на окисление и по този начин за-
пазват продукта от вредното им действие. 
Ролята на стабилизиращите агенти, известни 

още като хелатообразуващи, е да запазват хомо-
генността на продуктите. Това е особено важно 
за еднородността на техния състав. При нехомо-
генен продукт неговите компоненти се разпре-
делят неравномерно, а това може да доведе до 
необратими промени, дори до появата на мик-
робно замърсяване. Особено важна е ролята на 
стабилизиращите агенти за емулсионните и сус-
пензионните разтвори. Нарушаването на хомо-
генността при тях води до появата на допълни-
телна втора фаза в продукта [10]. При емулсиите 
ясно се обособяват мастна и водна фаза, а на 
граничната повърхност между тях започват да 

протичат мас-обменни процеси до установяване 
на нови равновесни концентрации на разтворе-
ните вещества. При установеното ново равнове-
сие между двете фази липофилните компоненти 
са по-силно представени в мастния слой, респек-
тивно хидрофилните във водния. При използва-
не на консервиращи агенти с бактериостатично 
действие, по-добре разтворими в мастната фаза, 
е възможна появата на микробно замърсяване 
във водния слой. При суспензиите една от зада-
чите на хелатообразуващите агенти е да свързват 
в комплекси и по този начин да деактивират 
следовите количества от някои метални йони, 
които могат да имат неблагоприятно въздейст-
вие върху качествата на продукта [2]. Нарушава-
нето на хомогенността при тях води най-често до 
появата на твърда фаза – утайка. 
Антимикробните агенти попадат в групата на 

така наречените рискови вещества. Те не проя-
вяват селективно токсичното си действие само 
към бактериалните клетки. Веднъж попаднали в 
човешкия организъм, те нарушават жизнените 
функции на клетките. Наличието на стабилиза-
тори може да доведе до протичане на нежелани 
процеси, които предизвикат механични повреди 
в клетъчната и митохондриалната мембрана [11, 
16], загуба на енергийни ресурси или на клетъч-
ни органели. Всичко това води до неправилното 
функциониране на клетката и дори до нейната 
смърт. Ето защо е от особена важност да се знае 
при какви условия би се проявил най-силно тех-
ният токсичен ефект. При прилагането им в по-
големи дози или при по-продължителна употре-
ба на стабилизиращи продукти по-лесно се про-
явява токсичният ефект на стабилизаторите. Той 
може да се изразява в зачервяване и подуване на 
кожата, обриви, дерматити, астма и други. При 
по-чувствителните индивиди това може да дове-
де и до по-сериозни последици, като алергизи-
ране на пациентите и дори анафилактичен шок 
[8, 14, 18, 19]. Голяма част от консервантите се 
съдържат естествено в природните продукти под 
формата на различни съединения [23]. В много 
от храните от растителен произход те се срещат 
под формата на естери и соли [27], без да оказват 
някакво дразнещо въздействие при повечето 
хора. При лекарствата, и по-специално при гале-
ничните и ампулните форми (при очните капки), 
евентуално дразнещо действие се наблюдава, 
тъй като консервантът е в пряк допир с фините 
епителни клетки на роговицата на окото [9]. Ле-
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карствата са продукти, които се ползват за относи-
телно кратък период от време, затова от по-голямо 
значение е концентрацията на стабилизатора. При 
лекарствата, използвани за хронични заболявания 
обаче, трябва да се държи сметка и за продължи-
телността на лечението (в случаите на употребата 
на лекарствен продукт, съдържащ стабилизатори). 
Много често в литературата на коментар се 

подлага въпросът за концентрацията на стабили-
заторите в крайните продукти. Този параметър е 
често дискутиран поради двойствения резултат, 
който може да бъде постигнат при повишаване 
съдържанието на стабилизатора. От една страна, 
тази концентрация трябва да е достатъчно висо-
ка, за да бъде преодолян съществуващият вът-
решен праг на резистентност на бактериалните 
клетки и да бъде постигнат желаният бактерици-
ден или бактериостатичен ефект, а от друга 
страна, да бъде достатъчно ниска, за да не пре-
дизвика нежелана реакция у ползвателя на про-
дукта. Неблагоприятното въздействие на някои 
стабилизатори върху човека [15, 18, 19] е конс-
татирано многократно в редица токсикологични 
изследвания [1, 20, 26]. Особено рисково това 
може да бъде при по-чувствителните индивиди. 
Антимикробните агенти са най-богатата и 

разнообразна група на консервантите. Това се 
определя и от многообразието на микроорганиз-
мите, срещу които е насочено тяхното действие. 
В зависимост от въздействието им върху мик-
рофлората те се делят на две групи – агенти с 
бактерицидно и с бактериостатично действие [9, 
11]. Консервантите с бактерицидно действие 
унищожават наличните в продукта микроорга-
низми, а тези с бактериостатично предотвратяват 
развитието и размножаването на вече присъст-
ващите, като по този начин запазват непромене-
но с течение на времето състоянието на микроф-
лората, и поддържат количеството на микроорга-
низмите в норми, безопасни за здравето на човека 
[9, 11, 13]. Понякога концентрацията на един ста-
билизатор определя дали той да има бактерицидно 
или бактериостатично действие [11]. 
Голям е рискът от замърсяване на нестерилни-

те лекарствени продукти по време на производс-
твото и на употребата им, особено на тези с ви-
соко водно съдържание [28]. Микробното замър-
сяване може да доведе до разваляне на продукта 
и загуба на неговите терапевтични свойства, но 
още по-опасно е, ако замърсителите са патоген-
ни – тогава това може да бъде причина за сери-

озни инфекции [28]. Като основни източници на 
замърсяване могат да бъдат посочени суровини-
те (особено водата), въздухът, персоналът и опа-
ковъчните материали [9]. Съществува голяма 
вероятност продуктите да бъдат замърсени при 
физически контакт с микробно замърсени по-
върхности [10]. Такива могат да бъдат както 
самите работници, така и случайно попаднали 
във въздуха механични замърсители. Това нала-
га и използването на стабилизатори като състав-
ки на някои лекарствени форми. 
Идеалният стабилизатор трябва да притежава 

редица качества, като антимикробна активност 
срещу голям брой микроорганизми, химична и фи-
зикохимична стабилност, съвместимост с остана-
лите съставки на лекарствения продукт и с опа-
ковката му, както и да няма дразнещ ефект и 
като цяло да е безвреден за здравето. Стабилиза-
тор, който по принцип убива или спира растежа 
на микробните клетки, би могъл да бъде токси-
чен и за клетките на човешкия организъм [9]. 
Понякога, когато антимикробните агенти се из-
ползват в комбинация, се постига усилване на 
тяхното бактерицидно и бактериостатично дейс-
твие спрямо определени типове микроорганиз-
ми, дори при по-ниски от определените концен-
трации. Такова синергистично действие при ед-
новременното използване на някои стабилизато-
ри, или при добавянето на определено съедине-
ние, което да промотира тяхното антимикробно 
действие, може да понижи концентрациите им и 
така да намали тяхната токсичност [11]. 
При избора на стабилизатор трябва да се дър-

жи сметка за: 
(а) токсичността и дразнещото действие на 

стабилизатора; 
(б)  pH диапазона с максимална антимикробна 

активност; 
(в) съвместимост с другите компоненти на ле-

карствения продукт; 
(г) устойчивост при условията на производство; 
(д) синергизъм или антагонизъм в антимик-

робна активност. 
Фармакопейните предписания за продуктите 

на фармацевтичното производство и особено за 
ампулните форми са да бъде осигурен стерили-
тет на продукта по време на изготвянето му, при 
опаковката и при ползването му. Стабилизатори-
те се използват предимно за предпазване от мик-
робно замърсяване при лекарства, които се опа-
коват в опаковки за повече от една доза [10, 21]. 
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Такива са течните, капковите и някои ампулни 
форми. Поради дразнещото им действие обаче, 
характерно за повечето стабилизатори, те са не-
популярни и не се препоръчват за използване 
или дори се изключват от рецептурите, освен ако 
това не е крайно наложително. В случаите, кога-
то производството на продуктите показва подхо-
дяща атимикробна активност, използването на 
стабилизатори не е наложително. 
Европейската, Американската и Британската 

фармакопея изискват предварителна оценка на ста-
билизаторите. Оценяването се прави спрямо ши-
рок кръг различни видове микроорганизми, както 
и на основните класове патогени. Тестът има за 
цел да покаже кинетичната картина на загубата на 
жизнеспособността на нежеланите микроорганиз-
ми. Възможни биологични замърсители и техни 
представители са: Грам-положителните (Staphylo-
coccus aureus, Bacillus subtilis) и Грам-отрицател-
ните (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Salmonella typhi murium, Salmonella abony) бакте-
риални видове, дрожди (Candida albicans), плесени 
(Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae) и 
други техни разновидности [6, 7, 8, 9]. Устано-
вено е, че от най-често срещаните замърсители 
при офталмологичните медикаменти Грам-отри-
цателните микроорганизми (Serratia marcescens) 
са по-често срещаните замърсители от Грам-по-
ложителните (Staphylococcus epidermidis) [8], а 
видовете Pseudmonas, и в частност Pseudmonas 
cepacia, са основните причинители на замърся-
ване на продуктите от околната среда въобще 
[28]. Процедурата за оценяване ефективността 
на стабилизаторите, използвани във фармацев-
тичното производство, е описана в различни 
фармакопеи. Различните етапи на провеждане на 
теста, като приготвяне на посявката, хранител-
ната среда и инкубационните условия, са де-
тайлно описани. Не е взет предвид обаче потен-
циалният ефект от различните компоненти на 
една лекарствена формулировка спрямо чувст-
вителността на микроорганизмените замърсите-
ли към използваните стабилизатори [28]. Въз-
можно е тези компоненти да имат промотиращо 
или инхибиращо действие, което би следвало да 
бъде отчетено. Така например ако комбинация-
та от стабилизатори не е ефективна срещу оп-
ределени микробни замърсители в една лекарс-
твена формулировка, то тя може да се окаже 
добра при прилагането º при други продукти или 

обратното, ако е била успешно прилагана, да се 
превърне в неефективна. 
Във всички описани тестове за определяне 

ефикасността на стабилизаторите се използват 
два продукта, със и без стабилизираща формула. 
Продуктът без стабилизатори е референтен. Той 
служи за оценяване жизнеспособността на посе-
тите микробни клетки и тяхната способност да 
растат и да се развиват в тествания продукт [28]. 

Механизъм на антимикробното действие 

Широкото приложение на слабите органични 
киселини, както и тяхната употреба като анти-
микробни агенти ги определят като стабилизато-
ри от класически тип. Известно е, че определени 
групи микроорганизми изискват оптимални pH 
стойности за развитието си, а добавянето на този 
тип съединения може осезаемо да повлияе на pH 
на средата и на развитието на тези групи орга-
низми. Молекулите на слабите органични кисе-
лини инхибират растежа на бактериалните клет-
ки и плесените, а сорбиновата киселина спира 
развитието и нарастването и на бактериалните 
спори [5, 6]. В разтвор слабите органични кисе-
лини съществуват в pH зависимото равновесие 
между молекули в недисоциирано и дисоциира-
но състояние [5, 6]. Този тип консерванти имат 
най-силна антимикробна активност при ниски 
стойности на pH. Причината за класическото 
схващане за антибактериалното им действие се 
приписва на свободно преминаващите им моле-
кули през цитоплазмената мембрана [5, 6]. Лес-
ното им проникване се определя от липоразтво-
римостта на недисоциираното състояние [7] при 
ниски pH стойности. При тези условия те нямат 
заряд и лесно преминават през стените на кле-
тъчната мембрана в цитоплазмата на бактери-
алната клетка. Попаднали във вътрешността º, 
където pH на средата е по-високо, слабите ор-
ганични киселини се дисоциират. Резултатът е 
получаването на две нови частици, анион и про-
тон, които поради наличието на заряд вече не 
могат свободно да преминат обратно през мемб-
раната [5, 6] и се получава pH градиент от двете 
страни на мембраната. Последствията от този 
процес са натрупване на аниони и протони вътре 
в самата клетка. Степента на дисоцируемост на 
някои от слабите органични киселини, използва-
ни като консерванти, е представена в табл. 1 [7].                         
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Таблица 1. Процентно отношение на недисоциираната форма при слабите органични киселини при различни стойности на pH 

pH зависимост на степента на дисоцииране на някои от слабите органични киселини 

pH стойност 

Органична киселина 3 4 5 6 7 

Оцетна киселина 98.5 84.5 34.9 5.1 0.54 

Бензоена киселина 93.5 59.3 12.8 1.44 0.144 

Лимонена киселина 53.0 18.9 0.41 0.006 < 0.001 

Парабени > 99.99 99.99 99.96 99.66 96.72 

Пропионова киселина 98.5 87.6 41.7 6.67 0.71 

Сорбинова киселина 97.4 82.0 30.0 4.1 0.48 

 
Както се вижда от таблицата, дисоцируемостта 

на слабите органични киселини нараства с пови-
шаване на стойността на pH, респективно намаля-
ва броят на недисоцируемите молекули, а с това 
намалява и антимикробната функция. Следовател-
но тези съединения не са подходящи за продукти с 
pH стойност, равна и по-висока от 4. За разлика от 
тях неполярни съединения като парабените показ-
ват изключително слаба pH зависимост. 
Ето защо токсичното действие на слабите ор-

ганични киселини върху бактериалните клетки 
трябва да се разглежда като едновременно дейс-
твие в няколко направления [5]: 
• Повреждане и дори разкъсване на клетъч-

ната мембрана и нарушаване на избирателната º 
пропускливост; 
• Инхибиране на основните метаболитни ре-

акции; 
• Нарушаване на вътреклетъчното pH и хо-

меостазата; 
• Натрупване на токсични аниони. 
За разлика от слабите органични киселини па-

рабените не се натрупват под формата на аниони 
в микробната клетка. Според експериментите 
използването на хидрофобните парабени е един 
от най-лесните начини за разстройване функци-
ите на митохондриите, което е съпроводено от 
понижаване на окислителното фосфорилиране и 
деполяризация на митохондриалната мембрана 
[16]. Направените наблюдения подсказват, че 
именно митохондриите са основните мишени на 
химически индуцираните увреждания и разст-
ройването на техните функции неминуемо води 
до смъртта на клетката. Например недостатъч-
ният запас от аденозинтрифосфат ограничава 
протичането на всички енергоемки реакции. 
Деполяризацията на вътрешната митохондриал-
на мембрана води до повишаване на пропускли-
востта º за нискомолекулни съединения, което е 

един от основните начини за причиняване на 
клетъчни повреди [16]. Смята се, че друга проява 
на тяхното силно антимикробно действие се 
дължи на добрата им липоразтворимост, която им 
позволява свободно да се задържат в клетъчната 
мембрана, както и да преминават през нея. Пред-
полага се, че поради добрата си разтворимост в 
мембраната на бактериалната клетка парабените 
нарушават нейния двоен липиден слой, като по 
този начин оказват влияние върху транспортните 
процеси в клетката [22]. Освен смущения във фун-
кциите на мембраната, това може да доведе и до 
нарушаване на механичната º цялост [6]. 
За да предотвратят загубата на полезни вещес-

тва, микробите развиват резистентност към ста-
билизаторите. Най-много доказателства и факти 
съществуват за присъщия на бактериите праг на 
резистентност към ниски концентрации на сла-
бите органични киселини (Brul и др., 1999). Нат-
рупани са значително количество данни за съ-
ществуващия вътрешен праг на резистентност на 
бактериалните клетки (Brul и др., 1999). При 
ниски концентрации на антибактериалната със-
тавка този праг не се достига и бактериите про-
дължават своето развитие без съществени нару-
шения на жизнения им цикъл. При достатъчно 
високи концентрационни нива на стабилизатора 
обаче този праг на резистентност не може да 
предотврати неблагоприятното и дори пагубното 
въздействие на антимикробните агенти върху 
микробните клетки и основните им жизнени 
функции. Познати са и микроорганизми, които 
притежават комплекс от защитни системи, поз-
воляващи им да оцеляват при pH 3, и ги правят 
резистентни към оцетната, маслената и пропио-
новата киселина, а някои видове, като Escherichia 
coli O157:H7 [24], са резистентни дори към бен-
зоената киселина и устойчиви дори при pH 2. 
Някои бактерии притежават специфични ензими, 
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които могат да разграждат определен тип стабили-
затори. Такива са Pseudomonas aeruginosa, които 
могат да разграждат метил парабена [6]. Плесените 
притежават ензими, които разграждат сорбиновата 
киселина до пентадиен [5]. Някои бактерии са раз-
вили способността да изхвърлят обратно през кле-
тъчната мембрана една част от натрупаните анио-
ни и протони, а другата част се реасоциират отно-
во в съответствие с новата стойност на pH. Кле-
тъчната обвивка се адаптира към условията и от-
ново започва да изпълнява функциите си [5, 6]. 
От разгледаните дотук примери за резистент-

ност на микроорганизмите може да се направят 
важни изводи за правилното консервиране на 
продуктите. То трябва да включва избор на под-
ходящ стабилизатор, при подходящи условия, в 
подходящи концентрационни нива. 

Влияние на вторичните добавки 

При приготвянето на лекарствени препарати 
от групата на суспензии, сиропи и тинктури се 
използват и помощни вещества за подобряване 
на стабилността и придаване на подходящи вку-
сови качества на лекарството за орален прием 
[10]. Такива вещества са захарозата, сорбитолът, 
глицеролът или пропиленгликолът. Добавянето 
на такива помощни вещества, от една страна, 
повишава възможността за микробно замърсява-
не, но от друга, може да доведе до така желания 
антимикробен ефект. Bar и Tice установяват, че 
50% разтвор на глицерол и 30% разтвор на про-
пиленгликол инхибират развитието на Monilia 
albicans. В присъствието обаче на 10% сорбитол 
наличните концентрации от глицерол и пропи-
ленгликол губят от силата на антимикробния си 
ефект. Установено е също, че при определени 
условия сорбитолът преестерифицира парабени-
те и намалява тяхната консервираща способност 
[3]. Друг експеримет показва, че 60% инвертна 
захар потиска развитието на Aspergillius niger 
[10]. Някои видове сиропи е трудно да бъдат пред-
пазени от микробно замърсяване, дори ако съдър-
жат вещества, които във високи концентрации 
проявяват антимикробно действие. В такива слу-
чаи се използват стабилизатори в подходящи кон-
центрации. Така например наличието на пропи-
ленгликол, дори и във високи концентрации, не 
може да осигури запазване на микробната чистота 
на продукта, но наличието на този компонент 
дори и в ниски концентрации подсилва действието 
на парабените и разширява спектъра им на дейст-
вие [10]. Изводът, който е направен, е, че освен 

компоненти, които във високи концентрации при-
тежават някакви антимикробни свойства, трябва да 
се използват и стабилизатори, които да осигуряват 
предпазване на продукта от микробно замърсяване 
срещу широк кръг микробни замърсители. 

Стабилизатори при емулсии 

Парабените (метилпарабен и пропилпарабен) 
са смятани за едни от най-подходящите стабили-
затори за употреба при емулсиите поради много 
добрата си физикохимична съвместимост с тях 
[21]. За стабилизиране на суспензиите и емулси-
ите се използват инертни суспендиращи и емул-
гиращи вещества, целта на които е да забавят 
седиментацията и да повишават физическата 
стабилност на системата [10]. Такива агенти са 
вещества, производни на целулозата. Тези ком-
поненти са обект на атака от страна на микроби-
те и тяхното разпадане намалява полезността им 
за фармацевтичния продукт, като продуктът 
започва да губи своята хомогенност. При консер-
вирането на лекарствени продукти, съдържащи 
такива помощни вещества, е необходимо да се 
имат предвид някои от свойствата на тези стабили-
зиращи агенти. Метил целулозата например обра-
зува комплекси с р-хидроксибензоената киселина 
и естерите º [12]. Установено е, че такива стабили-
зиращи агенти силно понижават активността на 
парабените и бензалкониевия хлорид [12]. 

Обобщение 

Най-разпространените стабилизатори в българс-
ките лекарства са парабените, бензоената и сорби-
новата киселина. Добавянето на тези консервира-
щи вещества спомага за запазване на свойствата на 
продукта за по-дълго време и за улесняване на 
неговото съхранение. Това позволява качествата 
на продукта, съставът, физичните и биологичните 
му свойства да се запазват в определени граници в 
обявения срок на годност. Тъй като по време на 
производството, а и след това, всеки продукт е 
подложен на въздействието на околната среда, 
това може да доведе до отклонения от параметрите 
му и продуктът да стане негоден за употреба. Ето 
защо правилният подбор на консерванти позволява 
да се съхранят за по-дълъг период непроменени 
съставът и качествата на различните лекарства и да 
се осигури достатъчна продължителност на техния 
лечебен ефект. 
Осъществяването на строг контрол на съдър-

жанието на стабилизаторите, както и създаването 
на надеждни и универсални методи за техния ана-
лиз, е важно и широко застъпено в практиката. 
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