
Глава 13.
ДОБРОВОЛНА  ХИРУРГИЧНА  КОНТРАЦЕПЦИЯ

 Смятаме, че термина доброволна хирургична контрацепция (ДХК) по-точно 
отразява същността и смисъла на метода, отколкото термина стерилизация, 
поради което го предпочитаме и използваме. ДХК е най-ефективния метод за 
предпазване от нежелана бременност и има постоянно действие. През последните 
тридесет години тя придоби широко разпространение. Докато в края на 60-те и 
началото на 70-те години е била метод предпочитан повече от мъжете, днес в 
САЩ се извършват над 1 милион стерилизации годишно при съотношение мъже/
жени - 40/60 (71). ДХК трябва да бъде правно регламентирана. Юридическото 
уреждане и приложението на този метод винаги са предизвиквали бурни 
дискусии. Общественото мнение и това на специалистите варират от твърдо 
отричане до разумно приемане. Без да се впускаме в подробни обсъждания, 
държим да подчертаем, че когато ДХК е резултат на информиран, осъзнат и 
доброволен избор, тя определено има важно място в системата на съвременната 
високоефективна КЦ. С надеждата, че този метод ще бъде регламентиран 
юридически в близко бъдеще и в България, ще се спрем накратко на основните 
индикации, контраиндикации и техническото му приложение.
 Съществуват три основни индикации за ДХК:
 - завършена репродуктивна програма
 - здравословни проблеми несъвместими с бременност или ползване на други 
КЦ методи
 - наличие на комплекс от необратими психиатрични изменения, 
несъвместими с родителство.
 Последната индикация е дискусионна и не се приема от всички.              

             ДОБРОВОЛНА ХИРУРГИЧНА КОНТРАЦЕПЦИЯ ПРИ ЖЕНАТА

 Според СЗО няма постоянни абсолютни контраиндикации за извършване 
на ДХК. При всеки конкретен случай трябва да се съпоставят рисковете от 
манипулацията с тези от една нежелана бременност.  Временни абсолютни 
контраиндикации са:
 - бременност или съмнение за бременност
 - активна тазова възпалителна болест
 - генерализирано или локализирано в района на оперативното поле 
инфекциозно заболяване
 - формации в малкия таз с неизяснен произход
 - след раждане или аборт когато са налице: сепсис, хориоамнионит, тежка 
прееклампсия или еклампсия, постпартална психоза, влошено здравословно 
състояние на новороденото.
 След приключване на бременността или след успешно лечение на 
описаните заболявания, може да се пристъпи към ДХК.
 Относителни контраиндикации:
 - тежки сърдечносъдови и белодробни заболявания
 - БТЕ, флеботромбози
 - прекарани тежки възпалителни заболявания в малкия таз
 - предшестващи коремни или гинекологични операции, протекли с 
усложнения.
 Методът може да се осъществи по следните начини:
 1. Лапароскопска хирургична контрацепция - най-широко разпространена 



за момента. Описани са много и различни техники, но най-често се прилагат:
 - Биполарна електрокоагулация с прерязване на тръбата в средата на 
истмичната част, коагулиране на подлежащия мезосалпинкс за избягване 
на кървене и рекоагулация на чуканите с оглед на предотвратяване на 
реканализация. Винаги когато се прави деструкция на тръбата трябва да 
се оставя достатъчен проксимален и дистален сегмент за истмико-истмична 
анастомоза при евентуална операция за възстановяване на фертилността.
 - Поставяне на силиконови пръстени или клипсове.
 Манипулацията се осъществява през фоликуларната фаза при отрицателен 
тест за бременност от предшестващия я ден. При ползване на високоефективен 
КЦ метод тези мерки не са необходими. Рискът от бременност след лапароскопска 
хирургична контрацепция, независимо от приложения метод се движи средно 
около 2-4 :1 000 (0,2-0,4 %).
 2. Хирургична контрацепция чрез операции на маточните тръби - прилагани 
са най-често веднага след раждане, преди широкото навлизане в практиката 
на лапароскопската техника. Днес до тях се прибягва много рядко. Описани са 
много техники но най-често се правят операциите на Pomeroy и Irving. При Po-
meroy след поставяне на лигатури се прерязва средата на истмичната част на 
тръбата и чуканите се погребват в мезосалпинкса. Честотата на настъпилите 
бременности след операцията е около 0,4%. При операцията на Irwing след 
лигиране и прерязване в средата на истмичната част на тръбата, проксималния 
чукан се погребва в предварително направен тунел в миометриума. Честотата на 
настъпили бременности след операцията е 1 : 1 000 (0,1%). В случай на наличие 
на такава трябва да се има предвид, че 15 % от бременносттите настъпили след 
контрацептивна оперативна интервенция върху тръбите са ектопични, а след 
лапароскопска електрокоагулация риска може да достигне до 25% (71). 
 3. ДХК чрез трансвагинално лигиране на маточните тръби - след колпотомия 
се достига до тръбите и се прилага най-често модификация на операцията на 
Pomeroy. Поради по-високия следоперативен инфекциозен риск и по-трудната 
техника трансвагиналното лигиране няма практическо приложение.
 4. Хистероскопска хирургична контрацепция - трансутеринния достъп до 
тръбите е оптималното решение, което за съжаление все още търси подходяща 
практическа реализация. Хистероскопската контрацепция се осъществява чрез 
електрокоагулация ма маточния отвор на тръбите или чрез поставяне на същото 
място на полутечни силиконови “запушалки”, които след време се втвърдяват. 
И двата метода все още не осигуряват желаната ефективност. Използването на 
силиконови “запушалки” предлага възможност за обратимост на метода, което 
е едно безспорно предимство, но най-важния показател при хирургическата 
контрацепция е абсолютната ефективност. 
 5. Химическа контрацепция - при нея посредством опростен 
инструментариум (катетър, спринцовка, специализирани системи), през 
маточната кухина се вкарва хемостерилизант, който уврежда лигавицата на 
маточните тръби. Използват се две групи химически вещества. Представителите 
на първата група предизвикват склерозиране, сраствания и съединителнотъканна 
оклузия на тръбите. От тази група най-обещаващ е метилцианоакрилатът, 
който полимеризира в тръбите и ги оклузира за около три месеца. Смята се, че 
попадайки върху перитонеума няма особен вреден ефект. С една апликация се 
постига двустранна оклузия в 80% от случаите, а с две - в над 95%.
 Към втората група се отнасят специфични химични вещества 
предизвикващи морфологични промени в тубарния епител. Най-широко 
използваното средство е квинакрин. След трикратна инсерция в кавум утери 
на пелети квинакрин, Zipper (71) съобщава за степен на забременяване 3,7 + 
2,1 за период от 48 месеца. При употребата му в 25  000 случаи в различни 



страни не е отбелязано нито едно сериозно усложнение. Химическата КЦ  е 
евтина, сравнително лесна за изпълнение, не изисква сложна апаратура, но все 
още продължава да се търси хемостерилизант, който да съчетава оптимално 
ефективност с липса на странични ефекти.
  По отношение на избора на метод трябва да се отбележи, че 
лапароскопската ДХК днес е доминираща, но бъдещето най-вероятно ще 
принадлежи на трансутеринната контрацепция, която със своите параметри 
(поносимост, сигурност, цена) обещава да бъде един от най-добрите методи за 
семейно планиране.
 Наблюдението на жените след ДХК включва:
 - осигуряване на режим на почивка за 2 дни
 - леки натоварвания от третия ден
 - ежедневни натоварвания и полов живот от седмия ден
 - пациентката е стерилна от момента на извършване на манипулацията
 - контролен преглед след 7-10 дни
 - самата манипулация не трябва да води до отклонения в менструалния 
цикъл. При наличие на такива трябва внимателно да се изясни причината.

          ДОБРОВОЛНА ХИРУРГИЧНА КОНТРАЦЕПЦИЯ ПРИ МЪЖА                              
                       
 Осъществява се с вазектомия с локална анестезия. При използване на 
по-старите техники риска от спонтанно възстановяване на фертилността е бил 
около 0,5%. При съвременните техники със сепсриране на двата края на дуктус 
деференс е сведен почти до нула. 
 Временни абсолютни контраиндикации - остри системни и локални 
инфекции до пълното им излекуване.
 Относителни контраиндикации:
 - голямо хидроцеле, варикоцеле
 - ингвинална херния
 - недесцендирали тестиси
 - импотентност, сексуални разстройства.
 Усложненията след вазектомия са относително редки и включват: болка, 
повърхостни инфекции, хематом, епидидимит, спермален гранулом в резултат на 
изтичане на сперматозоиди.
 Съществува известен потенциален риск при вазектомия свързан с:
 1. Поява на спермоаглутиниращи и спермоимобилизиращи антитела в 
около 70% от оперираните. Обикновено се появяват в първите три месеца след 
манипулацията и при някои мъже изчезват след около 2 години. До момента 
няма убедителни данни свързващи появата на антителата с повишен риск от 
заболявания на имунната система.
 2. Има данни за леко повишен риск от развитие на карцином на простатната 
жлеза при вазектомирани мъже в по-късна възраст - след 20  години от 
операцията. Необходими са допълнителни проучвания за прецизирането на този 
въпрос.
 Успеха на реконструктивни операции с оглед възстановяване на фертилната 
способност на мъжа зависи от редица фактори - използваната оперативна 
техника при вазектомията, наличието на постоперативни възпалителни 
усложнения, наличието на антитела, изминалото време след операцията и др. 
При използване на конвенционални хирургични техники се постига наличие на 
сперматозоиди в еякулата в 80% и забременяване в 35%. Със съвременните 
микрохирургични техники се достига до 90% наличие на сперматозоиди, а 
честотата на реализираните бременностти се движи между 40 и 70%. Обсъждат 
се редица причини обесняващи разликата между наличието на сперматозоиди и 



възможността за забременяване, но все още няма задоволително обяснение.
 Преди извършване на вазектомия, мъжа може да даде генетичен материал 
за съхранение в спермална банка. В повечето страни с регламентирана ДХК 
това не се практикува, тъй като тя трябва да се разглежда като постоянен 
необратим метод и взетото решение за извършването й трябва да бъде 
дефинитивно, след сериозно обмисляне на всички “за” и “против”. Смята се, че 
предварителното даване на генетичен матерал, може  да повлияе в посока на 
“по-лесно” и “необмислено” вземане на решение. Доколко това е така е въпрос 
определено дискутабилен. Според нас, житейските ситуации са твърде сложни и 
непредвидими, поради което възможността за съхранение на генетичен материал 
е едно сериозно предимство.
 Наблюдението и съветите за мъжете след ДХК включват:
 1. Полово въздържание за 48 часа.
 2. Контролен преглед след 7 дни.
 3. Употреба на кондоми в първите 20 еякулации или 12 седмици след 
манипулацията. За разлика от жените, които са стерилни веднага след 
хирургичната намеса, при мъжете се откриват сперматозоиди в еякулата 
за известен период от време след операцията, който е около 12 седмици. 
Оптималното поведение е след този период да се изследва еякулат и при 
наличието на две последователни изследвания без сперматозоиди да се премине 
към непротектирани полови контакти.

          КОНТРАЦЕПТИВНО КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ ДОБРОВОЛНА
                                  ХИРУРГИЧНА КОНТРАЦЕПЦИЯ 
 Контрацептивното консултиране в този случай е особено важно поради 
оперативния и необратим характер на метода. То трябва да осигури взимането на 
информирано, осъзнато и доброволно решение, като обсъждането се осъществява 
с двамата партньори. При консултирането ДХК трябва да се дискутира като 
постоянен необратим метод. Тъй като процедурата е хирургична е необходимо 
да се разяснят възможните рискове и неудобства свързани с нея. Подходящо е 
да се подчертае, че ДХК не променя сексуалните функции, удовлетвореността от 
половия контакт и менструалния цикъл.
 Един от най-важните моменти на консултирането е обсъждането на въпроса 
кой от двамата партньори да бъде стерилизиран. При наличие на здравни 
причини, поради които единия е по-подходящ, те надделяват над всички други 
фактори. След получаване на изчерпателна информация и дискутиране на всички 
възникнали въпроси е препоръчително да се осигури интервал от няколко дни 
за обмисляне и вземане на окончателно решение. Желанието на клиента трябва 
да бъде изразено писмено, чрез попълване на съответна правно регламентирана 
форма. 


