
Глава 11.
ЛЕКАРСТВЕНИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА КОМБИНИРАНИТЕ ОРАЛНИ ХОРМОНАЛНИ 

КОНТРАЦЕПТИВИ
 

 Едновременното приемане на КОХК-ви и други лекарствени средства може 
да доведе до промяна в ефективността на контрацептивните таблетки или да 
промени фармакологичния ефект на другото лекарство. 
 Първите данни за намалена контрацептивна ефективност са от 1971 г. 
когато Reimers и Jezek установяват многобройни интерменструални кръвотечения 
при жени приемащи КОХК-ви и туберкулостатично лечение. Въпреки наличието 
на голям брой проучвания, въпросът за лекарствените взаимодействия на КОХК-
ви и значението на промяната в стероидната доза, остава ненапълно изяснен. 
Същото се отнася и за промяната във фармакологичния ефект на другите 
лекарствени средства, клиничните данни, за които са твърде неубедителни.
 Основният начин, по който различни препарати могат да повлияят върху 
ефективността на КОХК-ви е ензимната индукция. Тя се осъществява чрез 
свързване на лекарства с вътреклетъчни рецептори, предимно в черния дроб, 
водещо до повишен ензимен синтез и увеличена ензимна активност, които 
в крайна сметка ускоряват метаболизма на хормоналните контрацептиви, 
редущират концентрацията им в циркулацията и намаляват ефективността 
им. От практическа гледна точка, най-важна е индукцията на свързаната 
с чернодробния цитохром Р 450 ензимна система. Известни са голям брой 
лекарства, ендогенни стероиди, храни и пестициди, които могат да увеличат 
активността на лекарство метаболизиращите ензимни системи. Много малко от 
тях обаче имат клинична значимост и те са:
     - Барбитурати                                   - Primidone
     - Phenitoin                                          - Rifampicin
     - Carbamazepine                                 - Griseofulwin
     - Meprobamat                                     - Spironolacton

 Поведение при употреба на ензимни индуктори.                              
 Антиконвулсанти. Обикновено се налага те да бъдат приемани 
дълготрайно, поради което ползващите КОХК-ви е най-добре да се ориентират 
към алтернативен метод, например IUD. Може да се използва и депо 
медроксипрогестерон ацетат като интервала на приложение се скъси на 10 
седмици. Ако жената настоява да продължи с КОХК-я трябва да се използва 
препарат съдържащ 50 мкг ЕЕ и да се премине на трицикличен режим (приемане 
на три опаковки последователно, без пауза между тях). Този режим е подходящ 
при епилептички, тъй като осигурява поддържане на относително постоянни 
хормонални нива, което може да намали честотата на пристъпите. Някои автори 
(49) препоръчват интервала без таблетки, след третата опаковка да бъде 
намален от 7 на 4 дни. При поява на чести пробивни кръвотечения по време на 
трицикличния режим дозата на ЕЕ трябва да се увеличи. Това може да стане по 
два начина - като се приемат 2 таблетки съдържащи 30-35 мкг ЕЕ (60-70 мкг 
ЕЕ/дневно) или като към таблетка с 50 мкг ЕЕ се прибави такава с 30-35 мкг 
(80-85 мкг ЕЕ/дневно). Ако пробивните кръвотечения продължават, въпреки 
увеличената доза, трябва да се премине към друг контрацептивен метод.
 Гризеофулвин. При лечение с него са необходими допълнителни 
контрацептивни мерки (напр. бариерна КЦ) и спазване на правилото за “седемте 
дни” след приключване на приема.
 Рифампицин. Той е един от най-силните чернодробни индуктори. При 



продължително приемане увеличава петократно (48) метаболизма на КОХК-ви, 
поради което в тези случаи е най-подходящо да се премине към алтернативен 
метод. При избор на депо медроксипрогестерон ацетат, интервала на приложение 
трябва да бъде 8 седмици. При краткотрайна употреба се препоръчват 
допълнителни контрацептивни мерки и елиминиране на две паузи след спиране 
на приема на рифампицин.
 Спиронолактон, мепробамат. Препоръчва се те да не се употребяват 
при приемащи КОХК-ви поради наличието на голям брой алтернативни на тях 
средства. Ако ползването им не може да се избегне, поведението е както при 
приемане на антиконвулсанти.
 След спиране на приема на ензимни индуктори е необходим известен 
период от време за възстановяване на нормалната чернодробна функция. Ако 
жената е лекувана с ензимни индуктори повече от един месец се препоръчва 
да се изчакат 4 седмици след спирането му и тогава да се премине към 
нискодозирани таблетки. Ако употребата на индуктора превишава значително 
едномесечния срок, приемането на нискодозиран препарат се отлага с 8 седмици, 
като не се прави пауза между високо и нискодозираното средство.
 Друг начин, по който може да се повлияе върху ефективността на КОХК-
ви е промяна в ентерохепаталната циркулация. ЕЕ се метаболизира в сулфати 
и глюкорониди, които се екскретират в жлъчката и попадат в чревния лумен. 
Там те се разграждат частично от ензими произведени от чревните бактерии и 
освободения ЕЕ се реабсорбира, като по този начин се подпомага поддържането 
на по-високи нива на ЕЕ в циркулацията. Приемането на антибиотици може да 
доведе до унищожаване на част от чревната флора свързана с ентерохепаталния 
цикъл и в крайна сметка до намаляване на общата бионаличност на ЕЕ до 
неефективно контрацептивно ниво. От практическа гледна точка е установено, 
че важността на ентерохепаталния цикъл за бионаличността на ЕЕ е малка, тоест 
при основната част от жените приемащи КОХК-ви рециклирането на естрогените 
е незначимо за поддържане на ефективността им. Все пак при много малък 
но неизвестен брой жени, употребата на широкоспектърни антибиотици може 
да намали ефективността на КОХК-я. Клинично значение има употребата на 
следните антибиотици:
 - бета-лактамни
 - тетрациклини
 - цефалоспорини
 
 Поведение при употреба на антибиотици.
 Описания ефект на някои антибиотици върху ентерохепаталния цикъл 
се наблюдава само при краткотрайно лечение или при смяна на антибиотика 
след дълготрайно. Това се дължи на факта, че чревната флора отговорна за 
рециклирането на естрогените развива резистентност в рамките на две седмици. 
От практическа гледна точка ако жена приемаща КОХК-я трябва да започне 
терапия с някой от посочените антибиотици е необходимо да бъде посъветвана 
да вземе допълнителни контрацептивни мерки (най-добре бариерна КЦ) за две 
седмици, след които да спази правилото за “седемте” дни. Същият съвет се дава 
и ако е приемала продължително антибиотик и се наложи да го замени с нов. 
 Някои лекарства могат да повишат ефективността на КОХК-ви. Това става 
по два основни механизма. Първият - ензимна инхибиция е свързан с инхибиране 
на лекарство метаболизиращите ензимни системи в черния дроб и последващо 
увеличаване на нивото на ЕЕ. По този начин действат Co-trimoxazol, Erythro-
mycin, Ketokonazol. Вторият механизъм е типичен за аскорбиновата киселина и 
парацетамола, които са компетитивни антагонисти с ЕЕ. Както беше отбелязано, 
той е подложен на предсистемна конюгация в лигавицата на чревната стена, 



където се метаболизира в сулфати (виж “Естрогенна компонента в КОХК-ви”). 
Парацетамолът и аскорбиновата к-на се състезават с ЕЕ за свързване със 
сулфатите, което води до увеличаване на свободното количество ЕЕ годен за 
абсорбция и от там до увеличаване на бионаличността му. Този ефект почти не 
съществува при 30-35 микрограмовите препарати. 
 Изследвания проведени в последните години показаха, че повишаването 
на ефективността на КОХК-ви (респективно бионаличността на ЕЕ) няма особено 
клинично значение при ползване на нискодозирани препарати и не налага 
вземане на специални мерки. 
 Що се отнася до възможността КОХК-я да промени фармакологичния 
ефект на други лекарства се изказват предположения касаещи: аналгетици, 
антидепресанти, антималарични средства, бензодиазепини, бета-блокери, 
кортикостероиди, орални антикоагуланти, теофилин. До момента няма 
убедителни доказателства за наличието на клинично сигнификантни ефекти, 
налагащи промяна в дозата или необходимост от търсене на алтернативно 
средство за лечение (Geurts et al. 1993)


