
Глава 3.
БАРИЕРНА  КОНТРАЦЕПЦИЯ

 Бариерната контрацепция, лесна за приложение и достъпна  практически 
за всички слоеве от населението е била в продължение на над един век най-
разпространената и често прилагана контрацептивна група методи. Това е 
продължило фактически до 60-те години на нашия век, когато се появяват и 
стремително навлизат на пазара оралните и интраутеринните контрацептиви. 
С предлаганата от тях висока надежност и удобство на приложението, те много 
бързо заемат сериозно място в бита на съвременния човек. И все пак, при 
различни съвременни проучвания се установява, че за около 1/3 от сексуално 
активните двойки и днес все още бариерната контрацепция е основен използван 
метод. В последните години, във връзка с повсеместно разширяващата се 
кампания за борба със сексуално-трансмисивните инфекции, бариерната 
контрацепция и особено кондомите привличат все повече вниманието, както на 
изследователите така и на потребителите.
 Те имат няколко сериозни предимства:
 - практически нямат противопоказания
 - осигуряват профилактика и срешу сексуално-трансмисивни инфекции, 
вкл. СПИН
 - не изискват особени медицински консултации или  обучение
 Бариерната контрацепция е особено подходяща при случаите когато:
 - е необходима протекция и срещу сексуално-трансмисивни инфекции 
(напр. нов или малко познат партньор)
 - при наличието на някакво заболяване, което изключва другите методи за 
контрацепция
 - при редки полови контакти
 - по време на лактационната аменорея
 - като допълнителен метод, когато основния стане поради някаква причина 
по-слабо ефективен (напр. прием на орални контрацептиви плюс антибиотици 
или пропускане на хапче).

Мъжки кондоми

 Кондомите са всъщност единствения обратим контрацептивен метод за 
мъже, с който разполагаме в практиката. Те се изработват от тънък или по-
дебел латекс, надяват се на еректиралия пенис и представляват бариера за 
проникването на сперматозоидите във влагалището.  Дължината им е около 15-20 
см., при диаметър  2,5 - 3,5 см. и дебелина 0,03 - 0,07 мм., като се изработват с 
различни дължини, диаметър, цвят, вкус, мирис,  релеф, с резервоарче или без и 
са покрити или не с лубрикант или спермицид. В Европейския съюз се продават и 
специални кондоми за анален коитус с дебелина от 0,1 мм.

 Историята им може да се проследи далече в миналото, най-вече като 
предпазно средство срещу болести. Още древните египтяни са използвали 
презервативи направени от животински черва, като най-често  са били 
използвани дебели черва от овца. 
 Ефективност: Ефективността им варира в доста широки граници в 
зависимост от грешки в материала (скъсване, спукване) или грешки в техниката 
на приложение (напр. - късно поставяне). При много обширно, мултицентрично 
проучване проведено от СЗО са установени стойности на Pearl-индекса от 2 % за 



метода и 10 % за начина на приложението му (22). Намазаните със спермициден 
крем кондоми теоретически би трябвало да са още по-ефикасни, обаче при, по 
начало, ниския Pearl-индекс, който те демонстрират, би било необходимо едно 
изключително широко проучване за да се докаже допълнителното му  намаляване 
вследствие приложението на спермицид (17).
 Положителни странични явления: Основен положителен страничен 
ефект, познат от векове, е профилактиката срещу сексуално-трансмисивните 
заболявания. В някои части на света и сега кондомите се препоръчват само за 
тази цел, като за контрацепция там изобщо не става дума. Интактния латексов 
кондом успешно предпазва от Neisseria Gonorrhoeae, Chlamidia Trachomatis, Cyto-
megalovirus, Herpes Simplex Virus, Human Papiloma Virus, HIV, и Hepatitis B Virus. 
Покриването на кондомите  със спермициден крем засилва тяхната предпазна 
способност.
 Друг положителен страничен ефект (оценка валидна обаче само за 
случаите с ejaculatio praecox) е намаляването на чувствителността на Glans penis. 
 Отрицателни странични явления: Намаляването на чувствителността на 
Glans penis, което горе отчетохме като положителен ефект, за повечето мъже  
обаче е минус на метода. 
 Друг минус е и прекъсването на любовната игра за поставянето на кондома. 
 Алергия към гума може да бъде (макар и рядко) контраиндикация за 
използването на метода (5,6,11,12,20,21).
 Новости: Търсят се нови материали, лубриканти и спермицидни кремове.
 Достъпност: Достъпни (в аптеки, будки, автомати) и сравнително евтини.
 Препоръки 
 - трябва да се пропагандира и контрацептивната и предпазната срещу STD 
функция на кондомите
 - трябва да се използва при всеки коитус
 - за да бъде максимално ефективен и  като контрацептив и като предпазно 
средство срещу ППБ кондомът трябва да се поставя още от началото на половия 
контакт
 - трябва да се избере подходящ размер кондом и той  да бъде третиран 
внимателно
 - кондомът трябва да се разгърне до основата на члена, като поставянето 
му може да се направи част от любовната игра
 - лубриканти на базата на растителни или животински масла, вазелин, 
различни лосиони и кремове трябва да се избягват, тъй като могат да нарушат 
целостта на латексовия филм
 - за препоръчване е да се използват за лубриканти спермицидни кремове 
на водна основа
 - кондомът трябва да се провери след свалянето му. Ако се установи 
дефект, необходимо е до 72 часа от коитуса да се добави посткоитална 
контрацепция.
 
 Женски кондоми
 
  Женските кондоми, изработени от тънък полиуретан се появиха на 
пазара в последните години (9,14). Представляват цилиндър с диаметър 7 и 
дължина 15 см., затворен в единия си край. В затворения край има еластичен 
пръстен, който помага кондомът да се задържи във врагалището по време 
на коитус, а отворения край - мек пръстен помагащ той да се задържи извън 
влагалището. Прилага се също като мъжкият кондом еднократно и е сигурно 
средство срещу STD и бременност. Може да се постави доста преди коитуса и по 
този начин да не прекъсне сексуалната игра. В момента на много места по света 



се провеждат проучвания свързани с женските кондоми.
  Ефективност: По отношение на ефективността резултатите от първите 
проучвания са по-добри от тези при мъжките кондоми. 
  Положителни странични явления: Профилактика срещу STD, вкл. 
СПИН.
  Отрицателни странични явления: Първите изследвания говорят за 
различно възприемане на метода, като повечето отзиви не са много добри. Като 
основен недостатък се сочи шумът, който кондома издава при коитус.
  Достъпност: Все още на нашия пазар не се  срещат, като цената 
сигурно ще е по-висока от тази на мъжките.
 
 Цервикални шапчици
 
  Цервикални шапчици - Появили са се през миналия век и 
представляват полусфера, направена от гума метал или пластмаса, произведени 
в различни размери. Шапчицата пасва точно върху маточната шийка и може 
да бъде оставена няколко дни във влагалището. Изисква обаче предварително 
измерване на дебелината на шийката и преценка от лекар, както и известна 
сръчност за правилното й поставяне.
  Диафрагмата, така да се каже - 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, като е желателно, 
за да се увеличи ефективността й, едновременно с нея да бъдат използвани 
контрацептивни кремове или желета. Има различни размери - от 50 до 105 мм., 
като преди употребата й е необходима консултация и инструктаж от лекар.
  Според шведски проучвания, понастоящем 2-3 % от жените в 
скандинавските страни употребяват диафрагми (3). У нас този метод не е 
популярен.
  Ефективност: Според различни проучвания процентът  
забременявания се движи в границите от 2 за метода и 19 % за начина на 
прилагане (22). 
  Положителни странични явления: Известна профилактика срещу 
SDT. Честотата на цервикалната гонорея и Chlamidia Trachomatis е по-ниска 
сред използващите диафрагми, в сравнение с жените които не ги използват. 
В сравнение с жените използващи кондоми, при използващите диафрагми и 
гъбички,  процентът на заболялите е дори сигнификантно по-нисък за гонорея и 
трихомониаза и несигнификантно по-нисък за хламидия трахоматис. Обяснението 
се крие вероятно в употребата на спермицид заедно с диафрагмата (19).
  Употребата им намалява риска от интраепителиални неоплазми (4,16).
  Отрицателни странични явления: Съобщавано е за случаи с токсичен 
шоков синдром, когато диафрагма е била оставяна във влагалището за повече от 
36 часа (13).
  Някои двойки намират спермицида за пречещ, миризлив и 
замърсяващ.
  Като рядка контраиндикация се среща алергията към гума.
  Новости: Експериментира се със силиконови материали, които 
обаче не са много евтини. В стадий на проучване са и цервикални шапчици 
изработвани индивидуално, по поръчка и пасващи идеално върху шийката.
       Препоръки
 - диафрагмите са сравнително сигурен контрацептивен метод, който дава и 
известна защита срещу STD и цервикална неоплазия ако бъде използван всеки 
път
 - те са подходящ контрацептивен метод за всяка възраст и състояние на 



здравето
 - правилната употреба на диафрагмата изисква консултация със специалист 
и създаването на умение за самостоятелно поставяне и изваждане
 - при първото посещение при консултанта трябва да се подбере най-
големия за конкретния случай възможен размер
 - диафрагмата трябва да се използва винаги добре намазана двустранно със 
спермицид. Тя трябва да се постави преди коитуса, може да бъде оставена най-
малко 6 часа след него, но не повече от 24 часа
 - ако е минал повече от един час от поставянето на спермицида, 
необходимо е инстилирането на нова доза
 - размерът на диафрагмата трябва да бъде “напасван” след бременност и 
раждане и сменена с нова ако са минали пет години употреба
 
 Контрацептивни гъбички
 
  Контрацептивните гъбички са средство познато в много дълбока 
древност. 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.
  Съвременните представители на това контрацептивно средство 
представляват меки полиуретанови гъбички сдържащи 1 г. ноноксинол-9 или 
октоксинол. Употребяват се по-масово от началото на 80-те години. Ефекта им 
се дължи както на спермицида, който съдържат, така и на механичното действие 
на гъбичката, абсорбираща семенната течност. Те са с размери 6 см. диаметър 
и дебелина 2 см. Създадени са за еднократна употреба, но може да стои във 
влагалището до 24 часа, независимо от броя на коитусите.
  Ефективност - обширни проучвания говорят за 10 % грешка в първата 
година от употребата и 3 % през втората (15).
  Положителни странични явления - профилактика срещу STD.
  Отрицателни странични явления - при по-продължителна употреба 
може да се получи възпаление на влагалището и Candida Alb. (1).
  Достъпност - засега не се внасят у нас.
 
  Препоръки - 
 - доста сигурно контрацептивно средство, предлагащо също така известна 
протекция срещу STD
 - не налага предварително нагласяне или намесата на лекар
 - гъбичката може да се постави във влагалището доста преди коитуса и е 
ефективна 24 часа.
 - гъбичката е женската алтернатива на кондома при неочакван полов 
контакт
 
 Спермициди
 
  Списъкът на контрацептивите за влагалищно приложение, 
употребявани от древността до днес е изключително богат. (Виж главата 
“История”).
  В последно време най-често се използват веществата ноноксинол-
9, октоксинол, менфегол и бензалкониев хлорид, които са съставна част почти 
на всички съвременни видове пяна, глобули, С-филм и кремове. Отскоро на 
нашия пазар е и още една субстанция - бензалкониев хлорид. Те имобилизират и 
убиват сперматозоидите, като същото действие имат и по отношение на различни 
бактерии и вируси. Най-често се употребяват заедно с механичните бариерни 



контрацептиви, но в около 2-3 % от случаите те биват прилагани и самостоятелно 
(3).
  Ефективност: Използват се най-често като глобули, крем, желе, пяна 
и напоени гъбички. При едно проучване в Швеция, включило силно мотивирани 
жени, от 2737 жени/цикли не е отбелязан нито един случай на бременност (3). 
При друго проучване, при 28322 жени/цикли се отчита 3 % грешка на метода и 
4 % грешка при използването (2).  При обобщени данни от 14 проучвания, като 
грешка на метода се съобщава 1,75 до 7,5 % и грешка на използването 1,75 до 
28,3 % (7). Голямо проучване на СЗО установява като грешка на метода 3 - 5 % и 
грешка при използването до 18 %, при самостоятелно използване (22). Огромно 
значение се отдава на мотивацията и на добрия инструктаж.
  Положителни странични явления: Профилактика срещу STD. Могат да 
действат и като лубрикант.
  Не са наблюдавани системни странични реакции, както и тератогенен 
ефект ако бъде използван по време на бременността. (8)
  Отрицателни странични явления: Може да се получи в някои случаи 
възпаление на влагалищната лигавица, често с причинител Candida Albicans. 
Някои ги намират замърсяващи, други не харесват техния мирис или вкус.
  Новости: Разработват се нови вещества, както и диафрагма 
освобождаваща спермицид, активна за дълъг период от време.
  Достъпност: Продават се в аптеките. Търговски наименования у нас 
- Conceptrol (supp), Delfen (крем, пяна), С-филм, Pharmmatex.
  Препоръки
 - спермицидите са сравнително сигурно контрацептивно средство, 
предлагащо и известна протекция спрямо STD
 - за да се увеличи предпазния ефект, желателно е те да се използват 
заедно с механични бариерни средства
 - всички спермициди, трябва да се поставят възможно най-дълбоко във 
влагалището със съответен апликатор
 - на влагалищните глобули им е необходимо 15’ време преди коитуса за да 
се разтопят. Това не важи за кремовете, пяната и желетата
 - пяната остава активна около 30 минути, желетата, кремовете и глобулите 
- 1 час
 - спермицидите не се препоръчват като основен контрацептив при жени 
имащи много чести полови контакти
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