
Глава 10.
KОМБИНИРАНИТЕ ОРАЛНИ ХОРМОНАЛНИ КОНТРАЦЕПТИВИ

КАТО ТЕРАПЕВТИЧНО СРЕДСТВО

 Количествените и качествeни промени в двете компоненти на КОХК-ви 
решиха до голяма степен проблема с нежеланите странични ефекти, намалиха 
рисковете и отвориха широка възможност за приложението им с терапевтична 
насоченост. КOХК-ви дават следните възможности:
 - орален внос на естрогени и прогестагени
 - промяна в  количеството и режима на внасяне на  хормоните чрез подбор 
на различни видове (моно, дву, трифазни) и различно дозирани препарати
 - подтискане на гонадотропната секреция                                                    
                  
 - подтискане на овулацията за различен период от време
 - подтискане на цикличните хормонални промени и осигуряване на 
относително постоянно стероидно ниво
 - увеличаване два до три пъти нивото на SHBG (23)
 - намаляване на овариалната продукция на тестостерон и андростендион.
 Отдавна въпросът „Да употребяваме ли КОХК-ви като терапевтично 
средство?“ е отпаднал и е заменен с „Кога, как и кои от тях да употребяваме 
?“. Днес КОХК-ви имат определена позиция в лечението на: дисменорея, 
дисфункционални маточни кръвотечения, хиперандрогенемии, поликистозна 
болест на яйчниците, пременструален синдром, ендометриоза, LUF синдром, 
хипергонадотропен хипооваризъм и др. Конкретното им  място в терапевтичния 
план на споменатите заболявания е въпрос, който излиза извън задачите на тази 
книга, но поради неговата важност ще бъде разгледан накратко. 
 
 ДИСМЕНОРЕЯ. Независимо, че патогенезата на първичната дисменорея 
не е достатъчно изяснена, развитието и се свързва с отклонение в синтезата 
на простагландините и повишени нива на PGE2 и PGF2a. Метод на избор при 
лечението са инхибиторите на простагландиновата синтеза (ИПС), които 
подтискат циклооксигеназата, необходима за конвертиране на арахидоновата 
киселина в ендопероксиди. За съжаление няма достатъчно проучвания 
сравняващи ефективността на различните ИПС. Все пак предимство може да 
се даде на ибупрофена в доза 400-800 mg четири пъти дневно. Първичната 
дисменорея присъства само в овулаторни цикли,  поради което КОХК-ви се 
оформят като второ средство в лечението. Инхибирането на овулацията, 
промените в ендометриума и подтискането на простагландиновата продукция, 
им осигурява ефективност при 60-90% от жените. Доколкото всички КОХК-
ви подтискат овулацията е логично предпочитание при дисменорея да се даде 
на тези, които водят до по-изразена атрофия на ендометриума - монофазните 
контрацептиви.

 ДИСФУНКЦИОНАЛНИ МАТОЧНИ КРЪВОТЕЧЕНИЯ. Те са предимно 
ановулаторни и се срещат най-често в перименопаузалната, следвана от 
адолесцентната възраст. Липсата на овулация и продължителната естрогенна 
стимулация води до пролиферация и удебеляване на ендометриума без 
структурна поддръжка. Овулаторните ДФМК най-често са свързани с нарушена 
функция на corpus luteum - синдром на Halban или инсуфициенция. При 
определяне на терапевтичния подход се ръководим от принципа, че в 
адолесцентната възраст трябва да предпочетем стимулирането на овулацията или 



използване на естроген (1,25 мг конюгирани естрогени от естествен произход, 
2 мг 17-бета-естррадиол) в комбинация с прогестаген давани като отделни 
препарати или в състава на препаратите ползвани за хормонална заместителна 
терапия, които не подтискат овулацията. Комбинираните таблетки остават на 
трето място при подрастващите. 
 Kомбинирани хормонални контрацептиви могат да се прилагат при нужда 
във всяка възраст, по два основни начина:
 - за спиране на кървенето - 2 таблетки дневно в продължение на 10 дни 
с последващо отпадно кървене. При много обилни кръвотечения - 3-4 таблетки 
дневно за 3-5 дни
 - като продължителна терапия за профилактика на нови кръвотечения - в 
този случай средство на избор са фазови или високодозирани КОХК-ви.
 Жените с ДФМК в перименопаузална възраст могат да получават КОХК-
я (ако нямат контраиндикации) или директно да започнат с хормонална 
заместителна терапия. 

 ХИПЕРАНДРОГЕНЕМИИ. Причините за развитието им могат да бъдат 
най-различни - периферни (високо ниво на 5-алфа-редуктаза), овариални 
(поликистозна болест на яйчниците, хипертекозен синдром, андроген 
продуциращ тумор), супраренални (късни форми на АГС, синдром на Cushing, 
андроген продуциращ тумор), ятрогенни (медикаменти - диазоксид, АЦТХ,  
прогестагени производни на 19-нортестостерона), генетични (инкомплетна 
форма на тестикуларна феминизация, гонадна дизгенезия с Y хромозома), редки 
(акромегалия, порфирия). Употребата на КОХК-ви при хиперандрогенемии се 
основава на следната логика - естрогенната компонента увеличава нивото на 
SHBG, което води до намаляване на биологично активната свободна фракция 
на тестостерона в периферната циркулация; прогестагените намаляват LH 
зависимата продукция на овариален тестостерон и андростендион (синтезирани 
в тека интерстициалните клетки). Не бива да се забравя обаче, че най-широко 
исползвания прогестаген в КОХК-ви - левоноргестрелът, има известна андрогенна 
активност, реализирана чрез свързване със SHBG и изместване на тестостерона 
(увеличаване на свободната фракция) и чрез свързване с андрогенните 
рецептори в периферията. За лечение на хиперандрогенемии са подходящи 
препарати съдържащи селективни прогестагени (норгестимейт, диеногест, 
дезогестрел, гестоден), които са с нисък  афинитет към андрогенните рецептори 
и SHBG (невлияещи върху физиологичните транспортни процеси на андрогенните 
стероиди) и с благоприятно съотношение прогестагенна/андрогенна активност. 
 Доколкото няма хиперандрогенемии „по принцип“, употребата на КОХК-ви 
при лечението им е подходяща само при определени форми, като се прилагат 
самостоятелно или в комбинация с други медикаменти (кортикостероиди, GnRH 
агонисти), според конкретния случай. Като самостоятелна терапия са подходящи 
при:
 - повишени стойности на  тестостерона и нормален DHEA-S
 - нормални стойности на  тестостерона и леко повишен DHEA-S (до 5 мкг/
мл)
 - повишени стойности на  тестостероона и на DHEA-S (до5 мкг /мл)
 При едновременно повишаване на общия или несвързания тестостерон и 
DHEA-S (повече от 5 мкг/мл) КОХК-ви се прилагат в комбинация с дексаметазон 
(0,25-0,5мг дневно, вечер).
 След започване на терапията, серумните нива на тестостерона и DHEA-S 
трябва да се проследяват най-малко един път на три месеца.
     
 ПОЛИКИСТОЗНА БОЛЕСТ НА ЯЙЧНИЦИТЕ. Тя е изключително хетерогенно 



клинично разстройство, протичащо с две характерни особености- хронична 
ановулация и хиперандрогенемия. Високите нива на LH водят до повишена 
овариална продукция на тестостерон и андростендион, които се ароматизират 
екстрагландуларно до естрогени (предимно естрон).
 Персистиращата ациклична хиперестрогенемия, на фона на липсата на 
прогестерон, води до продължителна естрогенна стимулация на ендометриума 
с всички произтичащи от това последствия, включително и повишен онкогенен 
риск. При пациентки с олигоменорея, аменорея, ДФМК, без хирзутизъм се 
препоръчва употребата на прогестаген (напр. медроксипрогестерон ацетат 
- 10 мг/ дневно за 10 дни) за балансиране на ефекта на естрогените, без при 
това да се подтиска евентуалната овулация. При жени с хирзутизъм желаещи 
контрацепция се използват антиандрогени или КОХК-ви, които балансират 
естрогенните ефекти, подтискат секрецията на LH и от там намаляват 
овариалната андрогенна продукция, като увеличават и нивото на SHBG.
 Средство на избор са ниско естрогенно дозираните препарати със 
селективен прогестаген. Те подтискат и леко повишената супраренална 
андрогенна продукция. При стойности на DHEA-S над 5мкг/мл към тях трябва да 
се прибави и дексаметазон.
 Комбинираните хормонални контрацептиви могат да се прилагат с GnRH 
агонисти, които ефективно подтискат овариалната андрогенна продукция. 
Комбинацията е подходяща при жени с ПКБЯ и супраренална хиперандрогенемия. 
Включването на КОХК-ви цели увеличаване на SHBG, намаление на 
супрареналната андрогенна продукция и профилактиране на хипоестрогенните 
странични ефекти на аналозите. Високата цена на последните, ограничава 
значително приложението им и го свежда до употреба при жени, при които 
лечението с ципротерон ацетат, КОХК-ви самостоятелно или в комбинация със 
спиронолактон не е дало ефект, още повече, че няколко месеца след спирането 
им, гонадотропните хормони и андрогените възстановяват изходните си нива.
 Употребата на различни лекарствени средства - ципротерон ацетат, 
КОХК-ви, спиронолактон, GnRH аналози и прогестагени зависи от една страна 
от източника на андрогените, от друга - от клиничната изява и конкретните 
терапевтични цели, т.е. избора е индивидуален за всеки отделен клиничен 
случай .

 ПРЕМЕНСТРУАЛЕН СИНДРОМ. Представлява дистресиращи соматични, 
психични и поведенчески симптоми, непричинени от органични заболявания, 
които регулярно възникват през лутеалната фаза на менструалния цикъл 
и сигнификантно намаляват и изчезват с настъпване на менструацията, 
като присъстват през повечето цикли ( в 4 от 6 - О‘ Brien,1990). Психичната 
симптоматика се означава като предменструално дисфорично разстройство 
(ПДР). ПМС се развива в резултат на променена индивидуална чувствителност 
към физиологичните хормонални промени през време на менструалния цикъл. 
Установените в последните години нарушения на серотониновата невромедиация 
и отклонение в бета-ендорфините определят стратегията на терапевтичното 
поведение при ПМС. Средство на избор са инхибиторите на повторното поемане 
на серотонина от неврона (инхибитори на серотониновия „reuptake“) - Fluoxe-
tine (Prozac), употребявани за продължителен период от време, повлияващи 
едновременно и психичните и соматичните оплаквания. От групата на 
антидепресантите се използва Аlprazolam (Xanax) - 3 x 0,25 мг през лутеалната 
фаза с постепенно спиране в края й. Комбинираните хормонални контрацептиви 
са на трето място в терапевтичната схема. Те са ефективни при около 30% 
от жените с ПМС, като средство на избор са монофазните препарати. Дву- и 
трифазните не са подходящи при оплаквания свързани с циклични стероидни 



промени.

 ЕНДОМЕТРИОЗА. Терапевтичният подход при нея може да бъде насочен в 
три главни направления: 
 - лечение на жени с ендометриоза и стерилитет
 - лечение на жени с ендометриоза, които искат да запазят репродуктивната 
си способност, но не планират бременност в близко бъдеще
 - лечение на жени с ендометриоза, които не желаят да запазят 
репродуктивната си способност.
 Комбинираната хормонална контрацепция е индицирана при втората група 
пациентки. След лапароскопска диагноза и изключване на случаите с големи 
и/или растящи ендометриоми, те подлежат на хормонална супресия. Тя може 
да се осъществи по няколко начина - комбинирана хормонална контрацепция, 
прогестагени, GnRH агонисти, даназол. 
 Какви възможности предлагат различните средства? 
 Лечението с орални прогестагени е широко распространено. Прилагат 
се ежедневно, без прекъсване, като дозата зависи от използвания препарат 
(линестренол - 5-10 мг; дидрогестерон 10-20 мг; медроксипрогестерон ацетат 
30 мг). При поява на пробивно кървене дозата се увеличава или се добавя 
естроген. Като цяло лечението с орални прогестагени е съпътствано по-често от 
неправилни кръвотечения (в около 30%) отколкото при употреба на комбинирани 
контрацептиви. Интрамускулното приложение на депо прогестагенни препарати 
е твърде ограничено поради подчертаните странични ефекти - пробивни 
кръвотечения (25-30%), аменорея (20-25%), увеличаване на теглото, забавено 
възстановяване на фертилността след спиране на употребата (от 4 до 31 месеца).
 GnRH-aгонистите приложени назално (2x200 мкг/ден Nafarelin) или 
инжекционно в депо доза (3,75 мг през 28 дни) елиминират ефективно 
овариалната стероидна секреция.
 Най-често срещаните странични ефекти са топли вълни (85-100%), 
депресия, сухота във влагалището, диспареуния. В рамките на терапевтичните 
възможности за момента GnRH-аналозите осигуряват най-добра хормонална 
супресия, но страничните ефекти и най-вече високата им цена ограничават 
значително употребата им.
 Даназолът е друга алтернатива за хормонална супресия. Приложението 
му се ограничава от появата на нежелани странични ефекти при около 75% от 
лекуваните - хиперандрогенемия, намаление на нивото на HDL и промяна на 
съотношението HDL/LDL в атерогенна посока. Промените в липопротеинните 
нива се възстановяват за около осем седмици след спиране на медикамента. 
С навлизането на GnRH-aгонистите приложението на даназола се ограничи 
значително.
 Kомбинираните ОХК-ви съчетават добра ефективност, ниска цена и 
относително малко странични ефекти, което ги прави достъпно и предпочитано 
средство. Използват се ниско дозирани препарати с високо съотношение 
прогестаген/естроген (напр. 30-35 мкг ЕЕ/250 мкг левоноргестрел) приемани 
ежедневно, без прекъсване за дълъг период от време - 6-9 месеца. Започва се с 
една таблетка дневно, като при поява на пробивно кървене дозата се увеличава 
на две, а при необходимост и три таблетки. След спиране на кървенето, се 
преминава постепенно към началната доза от една таблетка. Пробивното кървене 
може да се овладее и с добавяне на 20 мкг ЕЕ към началната доза от една табл./
дневно. Тъй като с употребата на КОХК-ви търсим супресивен ефект, след кратка 
пауза (2-3 месеца) отново се повтаря 6-9 месечния курс.
 В заключение трябва да отбележим, че в последните години се наблюдава 
известна тенденция на използване на КОХК-я с „лека ръка“ и стандартно 



приложение на едни и същи препарати при различни гинекологични заболявания. 
Алтернатива на това поведение е доброто познаване на хормоналната 
контрацепция като количествени и качествени параметри, стриктно индицирана 
употреба и избор на най-подходящия препарат при всеки конкретен случай.


