
Глава 1.

ЕДИН КРАТЪК ПОГЛЕД В МИНАЛОТО

 Въпросът как да направим така, че да имаме деца само тогава, когато 
искаме това, а не - когато се случи е занимавал човека още от момента, в който 
той се е осъзнал като човек. Виждаме това много ясно разглеждайки създадения 
в Канада от фирмата Ortho Pharmaceutical Ltd Музей на контрацепцията, който 
ни дава възможност да се запознаем с първите писмени сведения намерени в 
древни египетски папируси, в Библията, в съчиненията на Аристотел, в древни 
предания, народни рецепти и минавайки през нашето съвремие да стигнем до 
футуристичните методи за контрол на раждаемостта разработвани понастоящем.

 Първото споменаване на метода на прекъснатото полово сношение се 
намира в Библията, Стария завет, в книгата на Битието, глава 39:9 - “Онан 
знаеше, че потомството няма да бъде негово и затова кога влизаше при братовата 
си жена изливаше семето на земята за да не даде потомство на брата си. А това 
което правеше беше зло пред очите на Господа; и Той умъртви и него.”). Според 
иудейската религия, след смъртта на брат си, Онан, син на Юда е бил длъжен 
да поеме семейството му и да продължи да умножава неговите деца. От това 
описание, всъщност на контрацептивния метод Coitus interruptus, неправилно е 
произлезъл терминът “онанизъм”.
 В един още по древен документ, в папируса на Еберс - египетски документ 
написан 1550 преди н.е. се намира може би първата рецепта за контрацептивен 
тампон предназначен да осигурява предпазване от бременност в продължение 
на една до три години. Смесват се акациеви връхчета и фурми с памук и тампона 
се дооформя с мед. Акациевите връхчета, които съдържат Гуми арабикум, под 
въздействието на телесната температура и течности ферментират отделяйки 
млечна киселина - съставна част и на някои от модерните спермициди.
 Аристотел също дава списък на вещества предпазващи от бременност - 
кедрово масло, олово и маслиново масло, а Соранус, лекар практикувал в Рим 
през втори век, описва в труда си “Гинекология” поредица от вагинални тампони, 
запушалки и супозитории съдържащи лепкави субстанции като мед, кедров клей 
и различни масла.
 Сред народните рецепти в нашата страна срещаме описание на топче овча 
вълна или кристали морска сол поставени във влагалището, а във фолклора на 
някои други страни могат да се намерят и куриозни от наша гледна точка рецепти 
- като например препоръчваните от египтяните крокодилски изпражнения - 
използват се поставени във влагалището, смесени с пастообразни субстанции, 
или като препоръката на арабския лекар и философ Ал-Рази, който описва през 
девети век използването с контрацептивна цел на слонски изпражнения смесени 
с мед.
 Историята на кондомите може да се проследи далече в миналото, най-
вече като предпазно средство срещу болести. Древните египтяни са използвали 
животински мембрани, като най-често са били използвани дебели черва от овца. 
Експонатите изложени в музея датират от 19 век.
 Много по-древни като контрацептивно средство са различните видове 
гъбички. Има данни, че са били масово употребявани преди около 5000 години, 
като според писмени източници жените от Константинопол допълнително са ги 
напоявали с лимонов сок.
 Цервикалните шапчици и диафрагми са се появили сравнително неотдавна 
- през миналия век. Те се произвеждат в различни размери, от метал, пластмаса 



или гума. Шапчицата плътно ляга върху маточната шийка и може да бъде 
оставена във влагалището няколко дни. Може да се постави след менструацията 
и да се махне преди следващата, което обаче изисква известна сръчност и 
обучение за правилното й поставяне.
 Диафрагмата, “по-голямата сестра” на цервикалната шапчица е била 
описана за пръв път от Wilhelm Mensinga в Германия около 1880 г. Тя покрива 
много по-голяма площ от шапчицата но едновременно с нея, за да се увеличи 
ефективността й е желателно да бъдат използвани и контрацептивни кремове или 
желета. Произвежда се в различни размери и също като при шапчиците, преди 
употребата им е необходим преглед и инструкции от лекар.
 Съществуват множество данни за употребявани в миналото контрацептиви 
за влагалищно приложение. Сред тях ние виждаме листа, лимонов сок и сок от 
махагонови люспи използвани в неразвитите страни, до естетически оформените 
съвременни кремове и пяна, таблетки, супозитории пълни с течност, развиващи 
пяна таблетки и др. 
 Д-р Чарлс Ноултън през 1832 г. е съветвал след коитус  да се правят 
влагалищни промивки с някои разтвори - стипца, цинков сулфид, оцет, воден 
разтвор на NaCl създавайки и уреда известен у нас като “дамски душ”. Много 
несигурен метод, който дава грешка до 40 %.
 В желанието си да постигнат контрол върху забременяването хората още 
преди хиляди години са пили билкови микстури, както и не малко фалшиви 
продукти, като някои от тях са били не само безполезни като контрацептив но 
и изключително  вредни за здравето. Има дани, че преди около 4000 години 
някои жени в Китай са пили живак и олово с контрацептивна цел като, разбира 
се,  най-честия краен ефект е бил отравяне. Някои жени от New Brunswick са 
смесвали със същата цел изсушени говежди тестиси с алкохол.

 Съвременните интраутеринни песари (спирали) като идея могат да бъдат 
проследени около 3000 назад. Според легенди, гладки камъчета са били 
поставяни с матките на камили за да ги предпазват от бременност по време на 
дългите преходи през пустинята.
 Предшествениците на съвременните интраутеринни песари, разпространени 
в ранните 1900-и г., са т.н. ядецовидни интрацервикални стъбла. Те са били 
поставяни в цервикалния канал със стъбло издаващо се навътре в матката. 
Идеята е била стъблото да се отстранява всеки месец, да се измива и отново да 
се поставя след менстуацията. В много случаи обаче това не е било правено, 
като честа последица от това са били инфекциите, цервикални ерозии и 
други компликации. В колекцията на музея има експонат, който представлява 
интрацервикално стъбло направено от сребро с малко примес на злато и идва от 
Унгария. Намерено е около 1910 г. заедно с пистолетите за дуел сред вещите на 
един военен.
 Германския лекар д-р Графенберг през 1930 г. е използвал с успех 
сребърни пръстенчета поставени вътре в матката.
 
 Raymond Pearl, от Балтимор, през 1932 г. е предложил формула за 
оценка на контрацептивната ефикасност. Позната като Pearl-index тя показва 
количеството забременявания сред употребяващите метода на 100 жени/година, 
чрез умножаване на бройката забременявания по 1200 (броя месеци за 100 
години) и разделянето й на броя месеци, през които метода е бил използван.

   Брой жени  х  1200      =  бременности на 100 жени/години
 Брой месеци употреба



 По-просто казано, ако 50 жени са били наблюдавани за период от две 
години, то това са 100 жени/година, а ако 500 жени са били наблюдавани 12 
месеца, това прави 500 жени/година.

УСТАНОВЕН PEARL-INDEX ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ УПОТРЕБАТА:

  Контрацептивен         Най-нисък                  Среден %
 метод      наблюдаван %      забременявания
          забременявания 
Лигиране на тръбите   0,04      0,04
Вазектомия    0,15      0,15
Инжекционни прогестагени  0,25      0,25
Орална хорм. контрацепция 
 - естр.-прогест. комб.  0,5      2,0
 - само прогестаген  1,0      2,5
Спирали     1,5      5,0
Кондоми     2,0    10,0
Диафрагма (със сперимицид) 2,0    19,0
Гъба (със спермицид)     -    10 - 20,0
Цервикална шапчица   2,0    13,0
Пяна, крем, желе, супозитории 3 - 5,0   18,0
Коитус интеруптус   16,0    23,0
Календарен метод   2 - 20,0   24,0
Влагалищни промивки     -    40,0
Без предпазване    90,0    90,0
Според:  Barier contraception and spermicides. Their role in family     
planning care. Geneva, World Health Organisation, 1987


