
Глава 6.
ОРАЛНА ХОРМОНАЛНА КОНТРАЦЕПЦИЯ 

 За около четиридесет години, от създаването й до наши дни, ОХК-я се 
превърна в символ на съвременна контрацепция и контрол върху фертилността. 
Високата и ефективност и значителните неконтрацептивни преимущества я 
направиха един от най-разпространените контрацептивни методи, едновременно 
с това рисковете от употребата й и някои противоречия я държат непрекъснато в 
центъра на научните интереси.
 През 1919г. Ludwig Haberlandt трансплантира яйчник от бременен заек у 
небременен и подтиска фертилността му за период от няколко месеца. През 1921 
г. той публикува работата си и лансира идеята, че екстракт от яйчник може да 
бъде използван като орален контрацептив. В края на 20-те и началото на 30-те 
години са изолирани и идентифицирани естествените естрогени и прогестерона. 
През 1935г. Inhoffen и Hohlweg в Германия и Dodds в Англия синтезират 
етинилестрадиола (ЕЕ) - най-широко използвания орален естроген. През 1950г. 
Djerassi синтезира норетистерона - първия орално активен прогестаген. През 
1956г. в Бостън, Масачузетс е проведен първият експеримент върху човек с 
ОХК-я от Gregory Pincus, John Rock и M. C. Chang. Според действащото тогава 
законодателство на Масачузетс контрацепцията е била незаконна, което е 
наложило прехвърляне на научните наблюдения в Пуерто Рико. Първият КОХК 
препарат се появява на пазара в USA през юни 1960г. - Enovid (150 мкг ЕЕ/10 
мг норетинодрел) и една година по-късно в Англия. Огромните хормонални дози 
в него са били продиктувани от съображение за максимална ефективност, тъй 
като прекъсването на бременността в USA в началото на 60-те години е било 
немислимо. През 1961 г. на пазара се появява и първият комбиниран препарат 
създаден в Европа - Аnovlar (Schering), съдържащ 50 мкг ЕЕ и 4 мг NETA. 
През същата година в “The Lancet” e публикуван първият случай на венозен 
тромбемболизъм свързан с използване на КОХК-я. Успоредно с увеличаването 
на употребата на контрацептивните таблетки се натрупват все повече данни за 
тъй наречените „големи“ странични ефекти - инфаркт, инсулт, дълбок венозен 
тромбемболизъм. През втората половина на 60-те години, възникването им е било 
свързано с дозата на естрогена, което е довело до намаляването й. Еволюцията 
на концепцията за ОХК-я по отношение на естрогенната компонента е насочена 
към редукция на дозата с оглед на намаляване на сърдечно-съдовите странични 
ефекти и промените в хемостатичната система. Това е довело до създаване на 
препарати съдържащи ЕЕ от порядъка на 30-35 мкг. По-нататъшното намаление 
на естрогените в препарати съдържащи като прогестагенна компонента 
норетистерон или левоноргестрел, би довело до неприемливо повишаване на 
риска от забременяване, увеличаване на честотата на пробивните кръвотечения 
и негативни промени в липопротеинния метаболизъм (увеличение на LDL, 
намаление на HDL). Навлизането в КОХК-ви на нови високо селективни 
прогестагени даде възможност, дозата на ЕЕ да бъде редуцирана до 20 мкг при 
един относително добър контрол върху цикъла и липса на нежелани метаболитни 
ефекти.
     През 70-те години се установява, че прогестагенната компонента променяйки 
липопротеинния метаболизъм, също има отношение към сърдечно-съдовите 
усложнения, наблюдавани при употреба на КОХК-ви. Това довежда от една 
страна до редукция на дозата и до създаване на трифазни препарати, при които 
количеството прогестаген за целия цикъл е по-малко отколкото при монофазните. 
От друга страна проблемът би могъл да бъде решен чрез създаване на нови 
високо селективни прогестагени (ВСПг), неутрални или с позитивно влияние 



върху липопротеинния метаболизъм. Toзи път определено е по-перспективен, тъй 
като намаляването на прогестагенната доза понякога може да доведе до загуба 
на ефективност. Първият ВСПг е дезогестрел (Оrganon) създаден през 1973 г. 
През 1975 г. Hofmaister (Schering) синтезира гестоден а през 1977г. е патентован 
норгестимейт (Cilag). Последният появил се на пазара ВСПг е диеногест (Jena-
pharm).
 Естрогенна компонента в КОХК-я. В комбинираните препарати се използва 
основно етинилестрадиол (ЕЕ) и рядко местранол. ЕЕ е синтетичен естроген, 
при който е въведена етинилова група на С17 позиция, която удължава 
времето му на полуживот чрез забавяне на „first-pass“ ефекта. Местранолът е 
метилов естер на ЕЕ (-О-CH3 група на С3 позиция), който след орален прием се 
деметилизира до ЕЕ . Абсорбирането на ЕЕ е добро и става до 1,5 часа (Jung-
Hoffman et al,1992). В плазмата 98,5% от ЕЕ е свързан с протеини, главно 
албумин (Kuhl et al, 1990). Основният път на метаболизма на ЕЕ е медиирана от 
цитохром P 450 хидроксилация с основни метаболити 2-ОН-ЕЕ и 2-метокси-ЕЕ. 
Guengerich (1988) и Ball (1990) идентифицират цитохром Р 450IIIA и P 450IIC 
генни подсемейства като основните ЕЕ метаболизиращи ензимни системи. ЕЕ 
е подложен на предсистемна конюгация още в лигавицата на чревната стена. 
Средно около 60% от дозата се метаболизира във сулфати и глюкорониди при 
първото му преминаване през тялото, като сулфатите се образуват предимно в 
тънкочревната мукоза, докато глюкоронидирането се осъществява предимно в 
черния дроб. Сулфатите и глюкоронидите се екскретират в жлъчката и попадайки 
в чревния лумен частично се хидролизират от ензими произведени от чревните 
бактерии като освободения ЕЕ се реабсорбира, а процесът е известен като 
ентерохепатална циркулация. Микрофлората на гастроинтестиналния тракт, 
отговорна за деконюгирането на ЕЕ включва предимно облигатни анаероби 
като Clostridia, Bacteroides spp., някои колиформени бактерии и стафилококи. 
Важността на ентерохепаталния цикъл за бионаличността на ЕЕ остава все 
още недобре изяснена. Профилът концентрация/време на ЕЕ след приемането 
му в комбинация с прогестаген не показва вторичен пик, който би се очаквал 
ако ентерохепаталната циркулация беше значима. Трябва да се отбележи, че 
чревната флора притежава хидролизиращи глюкоронидите ензими, но не е 
доказано, че може да се справи и със сулфатните съединения. ЕЕ се елиминира 
от тялото основно под формата на конюгирани метаболити. Елиминационния 
му полуживот достига 29 часа (Bergink, 1990). Екскрецията става посредством 
урина и фекалии в съотношение 1/1,6. Приблизително 0,02% от приетата доза 
ЕЕ се екскретира в млякото (Nilsson et al, 1978). Tрябва да се подчертае, че 
съществуват значителни различия във фармакокинетиката на ЕЕ както в рамките 
на една и съща популация, така и между различните популации.
     Прогестагенна компонента в КОХК.  За разлика от естрогенната компонента на 
КОХК-ви, която е една и съща, прогестагенната е различна и дава на клинициста 
възможност за избор. Уникалността и качествата на различните комбинирани 
препарати зависят от параметрите на прогестагена и взаимодействието между 
двете компоненти. Синтетичните прогестагени се разделят на две големи групи:
 Производни на 17-хидроксипрогестерон ( С21 стероиди)
  - Хидроксипрогестерон
  - Медроксипрогестерон ацетат (МРА)
  - Хлормадинон ацетат (СМА)
  - Ципротерон ацетат (СРА)
  - Дидрогестерон
  - Медрогестон  
Повечето от тях са с много добра поносимост, но с бърза метаболизация и 
относително ниска бионаличност. Използват се рядко в КОХК-ви -главно 



хлормадинон ацетат.                                                                                            
    Производни на 19-нортестостерон
  - Норетистерон
  - Норетистерон ацетат (NETA)
  - Норетистерон енантат (NET-EN)
  - Линестренол
  - Левоноргестрел (LNG)
  - Норгестимейт
  - Дезогестрел
  - Гестоден
  - Диеногест
 При производните на 19-нортестостерона основно място заема 
норетистеронът , тъй като от него чрез естерифициране се получават NETA и NET-
EN или чрез отпадане на кетогрупа от пръстен А - линестренол. Норетистеронът 
е известен в САЩ като норетиндрон. Левоноргестрелът, гестоденът и 
норгестимейтът са директни производни  на норетистероновата структура, 
докато дезогестрелът е производен на линестренола. Единствения прогестаген 
от тази група, който няма етинилова група на 17 алфа-позиция е диеногестът. 
Цялата група показва висок афинитет към прогестероновите рецептори, което 
позволява реализирането на добър ефект с по-малка доза. Някои автори 
(20, 21) разделят производните на 19-нортестостерона прогестагени на 2 
класа -естранови (производни на норетиндрона) и гонанови (производни на 
норгестрела), но за момента няма общоприета класификация на прогестагените. 
Разделянето им на стари и нови, на „второ“ и „трето“ поколение, отразява само 
времето на поява на съединенията на пазара. Обединените в  „трето поколение“ 
прогестагени (дезогестрел, гестоден, норгестимейт) макар и с малки промени в 
стероидната структура са с определени различия в метаболизма, прогестагенната 
и андрогенна активност, и в крайна сметка в клиничния профил.
 Някои прогестагени като LNG и гестодена са биологично активни в 
настоящия си вид (т.е. те почти не подлежат на „first-pass“ ефект), други- 
норгестимейт, дезогестрел - трябва да бъдат конвертирани в организма в 
биологично активни форми (норгестимейта в 17-деацетилноргестимейт, 
дезогестрела в 3-кето дезогестрел). В процеса на конвертиране се образуват  
малки количества второстепенни метаболити. Обикновено те нямат значителна 
роля, но все пак трябва да се отчита влиянието им, както по отношение на 
ефекта на КЦ препарат, така и като възможност за нежелани странични ефекти. 
Трябва да се има предвид, че процесът на конвертиране е индивидуално 
обусловен и средната бионаличност на активния метаболит при някои жени може 
да бъде значително променена. Като се изключи конвертирането, останалите 
фармакокинетични характеристики на производните на 19-нортестостреона 
прогестагени са сходни - бърза абсорбция и достигане на максимална серумна 
концентрация след 1,5-2 часа, катализирана от цитохром  Р450 хидроксилация, 
бионаличност около 80% от приетата доза, циркулация в организма в свързан 
вид - предимно с албумини и SHBG, елиминиране основно с урината  и фекалиите 
в съотношение 1,5/1,0.
     Идеалният прогестаген в КОХК-ви трябва да има висок афинитет към 
прогестероновите рецептори, липса на афинитет към естрогенните рецептори, 
антиестрогенна активност, инхибиране на овулацията и антигонадотропна 
активност, ниска андрогенна активност. Производните на 19-нортестостерона, 
притежаващи андрогенна активност, я реализират основно по три начина - чрез 
свързване с андрогенните рецептори, чрез свързване с SHBG и изместване на 
тестостерона чрез компетитивно взаимодействие, като по този начин се повишава 
концентрацията на свободния тестостерон, чрез реализиране на андрогенна 



активност на някои от вторичните метаболити получени при конвертирането 
на първичното съединение. Колкото по-нисък е афинитета на прогестагена към 
андрогенните рецептори и SHBG, толкова по-ниска андрогенна активност ще 
притежава, респективно толкова по-малко ще са неблагоприятните  ефекти. Най-
близки до оптималните параметри са високо селективните прогестагени от т. н. 
„трето поколение“. 
Възможности за промяна на естрогенната компонента в КОХК-я. Наличието 
на някои нежелани ефекти на ЕЕ повдига въпроса за заместването му в 
комбинираните препарати с други естрогени. Реализирането на практика на тази 
идея би било третата голяма промяна в еволюцията на КОХК-я след редуцирането 
на стероидните дози и навлизането на високо селективните прогестагени. 
Промяната на естрогенната компонента за момента е на ниво експериментални 
изследвания и начални клинични проучвания. C. Moore и сътр. (1998), обсъждат 
резултатите от няколко варианта:
 1. Редукция на дозата на ЕЕ до 10 мкг и добавяне на естрадиол 
валерат (ЕВ) за осигуряване на достатъчна пролиферация на ендометриума 
и предотвратяване на костна загуба. При сравняване на ефективността на 2 
комбинации:
 - 10 мкг ЕЕ + 1 мг ЕВ + 2 мг Диеногест (21 дни)
 - 10 мкг ЕЕ + 2 мг ЕВ + 2 мг Диеногест (21 дни)
не се установява бременност и при двете в продължение на около 400 цикъла, 
но се наблюдават повече пробивни кръвотечения и спотинг при първата. В 
заключение авторите подчертават,че добавянето на 2 мг ЕВ дава отлична 
възможност за намаляване на дозата на  ЕЕ до 10 мкг при висока контрацептивна 
ефективност и добър контрол върху цикъла.
 2. Пълно заместване на ЕЕ с ЕВ. При използваните понастоящем схеми в 
практиката, упоребата само на EВ в комбинация с прогестаген не е подходяща, 
тъй като не може да осигури задоволителен контрол върху цикъла дори в дози 
от 4 мг. Авторите предлагат нова четири-фазна комбинация на ЕВ с Диеногест (3 
дни - 3 мг ЕВ, 4 дни - 2 мг ЕВ+1 мг ДНГ, 16 дни - 2 мг ЕВ+2 мг ДНГ, 2 дни 1 мг 
ЕВ), при която установяват висока КЦ ефективност и относително добър контрол 
върху цикъла. 
 3. Употреба на сулфаматни естрогени. Заместването на ЕЕ с 17-бета-
естрадиол-3-сулфамат може да осигури някои сериозни предимства:
 - извънредно силен ефект върху матката
 - висока бионаличност
 - слабо въздействие върху черния дроб, респективно намалено влияние 
върху факторите на кръвосъсирването и продукцията на ангиотензиноген.
 Ако клиничните изследвания потвърдят експерименталните данни може да 
се очаква поява на пазара на препарати със сулфаматни естрогени след няколко 
години. 
 Видове орални хормонални контрацептиви. 
 1. Монофазни препарати - всички таблетки съдържат естроген и 
прогестаген в постоянна за целия цикъл доза. На практика това са най-често 
употребяваните КОХК-ви. Поради еднаквото си съдържание таблетките са 
взаимозаменяеми, но е желателно да се спазва означения на блистера ред за 
приемане за да не се пропускат.
 2. Двуфазни препарати - съдържат две групи таблетки - първа с 
единадесет и втора с десет, оцветени различно. В болшинството двуфазни 
препарати количеството на естрогена е еднакво във всички таблетки, докато 
това на прогестагена се променя, като в първите единадесет табл. е по-ниско 
а във вторите десет се увеличава. В малко на брой препарати се променя и 
естрогенната компонента, като и тя се увеличава във втората фаза (обикновено 



съотношението е 30/40 мкг).
 3. Трифазни препарати - съдържат три групи таблетки с различен цвят, като 
се използват различни комбинации - 6-5-10, 6-6-9, 7-7-7, oт които най-честа е 
първата. Дозата на прогестагена е най-ниска в първата фаза (почти при всички 
препарати е 50 мкг), по-висока във втората и най-висока в третата. Дозата на 
естрогена най-често се променя, като в първата фаза е ниска, във втората се 
увеличава, в третата намалява и е на нивото на първата (най-често 30-40-30 мкг 
- Тriquilar, Tri-Regol, Trisiston). По-рядко остава непроменена в трите фази (35-
35-35 мкг - TriNovum). С промените в хормоналните нива трифазните препарати 
имитират физиологичните промени на естрадиола и прогестерона по време на 
менструалния цикъл. Стъпаловидното увеличаване на дозата на прогестагена 
намалява възможността за развитие на атрофия на ендометриума и позволява 
реализиране на контрацептивен ефект с по-малка тотална доза прогестаген. 
С малки изключения трифазните препарати съдържат по-малко количество 
прогестаген за целия цикъл в сравнение с монофазните.
 При дву- и трифазните препарати означения на блистера ред за приемане 
на таблетките трябва да се спазва задължително, тъй като таблетките с различни 
цветове са с различно хормонално съдържание и не са взаимозаменяеми.
 4. Секвенциални препарати - старите препарати са съдържали две групи 
таблетки - първа с 14-16 само с естроген и втора - 5-7 с естроген и прогестаген. 
В новите секвенциални препарати първата група е само от 6 таблетки а втората 
от 15. Поради редица недостатъци - небалансиран естрогенен ефект, по-слабо 
въздействие върху ендометриума и цервикалната слуз, по-ниска ефективност и 
др. тези препарати почти не се използват.
 5. Депо препарати - съдържат три таблетки само с естроген, които се 
приемат през седем дни и две таблетки само с прогестаген, които се приемат 
наведнъж, седем дни след последната естрогенна таблетка. Препарати от този 
тип вече не се използват, те имат само историческо значение.
 6. Прогестагенни препарати - известни са и като „минипил“ (minipill). 
Съдържат само прогестаген - най-често производни на 19-нортестостерона ( 
норетистерон, линестренол, левоноргестрел) в дози от 0,03mg до 0,5mg  за 
таблетка. Приемат се без прекъсване, дори и в дните на менструацията. 
Предназначени са главно за жени, желаещи да ползват орална хормонална 
контрацепция, които не могат или не трябва да приемат естрогени.
 Различните видове КОХК-ви са представени графично на фиг. 1
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Фиг. 1 Видове КОХК препарати
 По отношение на естрогенната компонента препаратите се разделят на:
  - високо дозирани  -  50 мкг ЕЕ
  - ниско дозирани    -  30-35 мкг ЕЕ
 Средство на избор са ниско дозираните препарати поради по-малкото 
странични ефекти. Високо дозираните се използват значително по-рядко но и 
те имат определено място в практиката при добре прецизирани индикации (виж 
“Стратегия на контрацептивния избор”). В края на 80-те години се появиха 
препарати съдържащи 20 мкг ЕЕ, наричани често „свръх ниско дозирани“, при 
които се постига намаление на дозата на естрогена с около 1/3 в сравнение с 
ниско дозираните препарати. В последните години се обсъждат и препарати с 15 
мкг ЕЕ.
 С появата на пазара на препарата Gracial (Organon) беше въведен и 
нов термин - комбифазен препарат. Той съдържа 22 таблетки разделени в 2 
фази - първата  със седем таблетки, в които дозата на ЕЕ е висока, а тази на 



прогестагена -ниска. Втората фаза е представена от 15 т-ки, при които дозата на 
ЕЕ намалява, а на прогестагена се увеличава значително. Препарата е подходящ 
като средство на втори избор при жени с неправилни кръвотечения по време 
на приемане на ниско дозиран комбиниран ОХК-ив, тъй като кръвотеченията в 
началото на цикъла са израз на релативен естрогенен дефицит, а през втората 
половина се дължат предимно на недостиг на прогестаген. По своята същност 
Gracial може да бъде отнесен към двуфазните препарати. Доколко терминът 
„комбифазен препарат“ ще се наложи, ще покаже бъдещето.
 Механизъм на действие. При комбинираните ОХК-ви той е комплексен (Фиг. 
2):
 - Подтискане на овулацията 
 - Промени в ендометриума
 - Промени в цервикалнaта слуз
 - Промени в маточните тръби
 Основният механизъм на действие е подтискане на овулацията. В началото 
на цикъла  комбинираните препарати осигуряват релативно високо, постоянно 
екзогенно естрогенно ниво. По механизма на естрогенно медиираната негативна 
обратна връзка това води до подтискане на гонадотропната секреция. Във 
физиологични условия LH се свързва с LH- рецепторите на клетките на тека 
интерна, което води до синтез на андрогени в тях. Андрогените преминават 
в гранулозните клетки, които съдържат FSH рецептори. Свързването на 
FSH с рецепторите индуцира продукцията на ензима ароматаза стимулиращ 
конвертирането на андрогените в естрогени чрез ароматизация. При употреба на 
КОХК-я ниските гонадотропни нива инхибират развитието на гранулозните (FSH 
зависимо) и тека (LH зависимо) клетки и формирането на FSH и LH рецептори във 
фоликулите. Като цяло това води до нарушен синтез на ендогенни естрогени и 
инхибиране на зреенето на фоликулите. Ниското ниво на ендогенните естрогени 
и FSH в яйчника, както и малкия брой FSH рецептори, затруднява ароматизацията 
на андрогените, концентрацията им се повишава и резултира  атрезия на 
фоликула. 
 В резултат на постоянния екзогенен естрогенен внос и подтиснатата 
продукция на ендогенни естрогени не се реализира преовулаторен пик на 
естрадиола и не се подава импулс за преовулаторния  пик на  LH. Естрогените 
по механизма на положителната обратна връзка могат да отключат LH пик само 
при ниска прогестеронова концентрация, която не е на лице поради екзогенния 
прогестагенен внос. Преовулаторния пик  на естрадиола, на LH и овулацията се 
подтискат от всички видове КОХК-ви. Високо дозираните препарати редуцират 
в много по-голяма степен циркулаторните нива на гонадотропните хормони 
в сравнение с ниско дозираните, поради което при употреба на последните,  
процеса на зреене и атрезия на фоликули е по-силно изразен.
 Смята се, че комбинираните препарати инхибират синтезата на овариални 
полови хормони не само индиректно, чрез подтискане на гонадотропната 
секреция, но и пряко, блокирайки синтеза на стероиди в яйчниците.
 В последните години се наложи мнението, че синергистичното действие 
на естрогена и прогестагена води до подтискане на овулацията, като 
контрацептивния ефект се осигурява главно от прогестагена, докато естрогена 
стабилизира ендометриума и осигурява успешен контрол върху цикъла (7,20, 21).
 Влиянието върху ендометриума се изразява в скъсена пролиферативна 
фаза и атрофия. Това се дължи от една страна на редуцираните естрогенни 
концентрации (неадекватна пролиферация), а от друга на раннното начало 
на ефекта на прогестагените. Включването им в началото на цикъла води до 
инхибиране на пролиферацията, ранна и непълна секреторна трансформация. 
Ендометриалните жлези и спиралните артериоли се развиват само частично.    



 Промените в цервикалния фактор са израз на влиянието на прогестагена. 
Външният  отвор на цервикалния канал остава затворен, цервикалната слуз е 
оскъдна, гъста, вискозна, не се наблюдават зеничен и папратовиден феномен. 
Всичко това затруднява в голяма степен сперматозоидната миграция.
 Функцията на маточните тръби до голяма степен е хормонално повлияна. 
Естрогените стимулират мотилитета, секрецията на епителните клетки, растежа 
и движението на цилиите. Прогестерона намалява мотилитета и секрецията на 
тубарните епителни клетки. Липсата на преовулаторно покачване на нивото на 
естрогените и ранния внос на прогестагени при употребата на КОХК-ви оказват 
неблагоприятен ефект върху функцията на маточните тръби и затрудняват 
фертилизацията и нидацията.
 Секвенциалните препарати подтискат гонадотропната продукция и 
инхибират овулацията. Поради по-късното реализиране на прогестагенния 
ефект, промените в ендометриума са по-незначителни, наблюдават се и извесни 
преовулаторни промени в цервикалната слуз. 
 При само прогестагенните препарати гонадотропната секреция се 
подтиска частично поради малкото количество на екзогенния хормон, което 
води до фоликуларно зреене и нерядко до овулации. Контрацептивният им 
ефект се основава главно на локални промени в ендометриума (инхибиране на 
пролиферацията, извън фазова трансформация) и цервикалната слуз.
 Ефективност на ОХК-я.  Оценката се извършва според броя на настъпилите 
нежелани бременностти през време на употребата й. През 1932 г. E. Pearl 
предлага индекс за отчитане на ефективността , който по-късно е наречен на 
неговото име - Пърл индекс (PI) - брой бременностти на 100 жени ползващи 
определен метод за една година. Отнесен към оралните контрацептиви PI 
представя броя на бременносттите на 100 жени ползващи ОХК-ив за една година. 
Пърл индексът включва настъпилите бременностти в резултат на неефективност 
на метода и тези в резултат на грешки при употребата му (забравяне на 
таблетка, загуба на таблетка с повръщане, употреба на КОХК-ви успоредно с 
медикаменти влияещи на ефективността им и др.). Независимо, че не отчита 
някои важни параметри (сексуална активност, фертилен статус, промяна в риска 
за забременяване влияеща се от продължителността на употреба и др.) Пърл 
индексът се използва широко за отчитане и сравняване на ефектиността на КЦ-те 
методи. 
 С най-висока ефективност са комбинираните препарати (моно, дву и 
трифазни). Те са с  PI - 0,05-0,5. Секвенциалните препарати са с по-малка 
ефективност - PI - 0,2-1,4. Прогестагенните препарати са с PI - 0,4-4,3.
 При отчитане на ефективността на хормоналните контрацептивни препарати 
PI може да бъде прецизиран като се раздели на „PI за неуспех на препарата“ и 
„PI за неуспех на начина на употреба“. Първият включва само бременносттите 
появили се при правилна употреба на препарата и отразява реалната 
ефективност, респективно реалния недостатък на препарата/метода. Вторият 
включва бременностите дължащи се на грешки допуснати от пациента и отразява 
ефективността, респективно недостатъка на употребата на препарата/метода. 

 КОНТРАИНДИКАЦИИ ЗА КОХК-я. 
 Хормоналната КЦ като цяло е подходяща за жените във фертилна възраст 
поради факта, че повечето от тях са здрави и млади. Независимо от това 
контраиндикациите за употребата на КОХК-я трябва да се познават в детайли за 
да се постигне оптимална селекция на ползващите я. 
 АБСОЛЮТНИ КОНТРАИНДИКАЦИИ
 1. Настоящи и прекарани съдови заболявания - тромбофлебит, 
тромбемболизъм, атеросклероза, инсулт.



 2. Наличие на няколко рискови фактори за артериални или венозни съдови 
заболявания (виж  „ОХК-я и венозен тромбемболизъм“).
 3. Исхемична болест на сърцето.
 4. Неконтролирана хипертония.
 5. Клапни сърдечни заболявания, особено такива протичащи с белодробна 
хипертония. Състояние след клапно протезиране.
 6. Всички кардиомиопатии.
 7. Атерогенни липидни нарушения.  
 8. Диабет със съдови промени.
 9. Протромботични нарушения в коагулацията/фибринолизата.
 10. Системен лупус еритематодес.
 11. Автоимунни заболявания, ревматоидни заболявания и колагенози с 
повишен тромботичен риск.
 12. Тежки форми на мигрена изискващи ерготаминово лечение.  
 13. Продължителна имобилизация на долен крайник.
 14. Активни чернодробни заболявания.
 15. Заболявания протичащи с холестаза.
 16. Синдром на Dubin-Jonson и на Rotor.
 17. Остър вирусен хепатит, инфекциозна мононуклеоза - употребата 
се започва/възстановява три месеца след нормализиране на чернодробните 
показатели.
 18. Хепатоцелуларен аденом.
 19. Чернодробен карцином.
 20. Порфирия.
 21. Холелитиаза - КОХК-я може да се употребява след холецистектомия.
 22. Заболявания влошили се през минала бременност или зависими от 
полови хормони - хорея, панкреатит, херпес гестационис.
 23. Хемолитичен уремичен синдром.
 24. Синдром на Stevens-Jonson (еритема мултиформе).
 25. Бременност - теоретична възможност за маскулинизация на женски 
фетус от прогестагенната компонента.
 26. Недиагностицирани генитални кръвотечения.
 27. Естроген-зависими неоплазми.
 28. Трофобластна болест - до негативиране на ЧХГ.
 29. Пушачки над 35 години.

 ОТНОСИТЕЛНИ КОНТРАИНДИКАЦИИ
 1. Функционални сърдечни заболявания - задръжката на течности може да 
доведе до застойна сърдечна недостатъчност.
 2. Наличие само на един рисков фактор за развитие на артериални или 
венозни съдови заболявания.
 3. Хомозиготна сърповидноклетъчна анемия - употребата на КОХК-я 
повишава риска от тромбоза.
 4. Спленектомия.
 5. Недиагностицирана аменорея.
 6. Тежки форми на депресия.
 7. Отосклероза.
 8. Заболявания изискващи продължително лечение с медикаменти, които 
могат да взаимодействат с комбинираните ОХК - главно ензимни индуктори (виж 
„ОХК-я и лекарствени взаимодействия“).
 9. Активни пушачки под 35 години. 
 Наличие на инсулинозависим диабет без съдови промени, както и прекаран 
гестационен диабет не са контраиндикация за употреба на ниско дозирани 



комбинирани препарати, тъй като те не променят глюкозния толеранс и не 
ускоряват развитието на заболяването. Наблюдение на жени с инсулинозависим 
тип диабет без усложнения, употребяващи ниско дозиран препарат със 
селективен прогестаген, не е установило промени и затруднения в гликемичния 
контрол, както и промени в липопротеинните нива в атерогенна посока (74). 
 Естрогените стимулират освобождаването на пролактин (употребата им в 
близкото минало за супресия на лактацията се дължи на директния им ефект 
върху гърдата, а не на понижаване на пролактина), поради което комбинирани 
ОХК-ви не трябва да се употребяват при макропролактиноми и неизяснени 
хиперпролактинемии с висок риск за хипофизен аденом (пролактин>200ng/
ml, аменорея и хипоестрогенемия). Наличието на микропролактином не е 
контраиндикация за употреба на комбинирани ОХК-ви, като в тези случаи 
задължително се използват ниско дозирани препарати. Ако при здрави жени 
ползващи комбиниран препарат се появи галакторея употребата му трябва да 
се спре и след две седмици трябва да се изследва пролакина. При повишени 
стойности е необходимо диагностично уточняване - изследване на ТТХ, КАТ.       
 При наличие на относителни контраиндикации е по-добре жената да не 
получава КОХК-я. Ако се прецени, че при отделен конкретен случай ползите 
са повече от риска или при невъзможност да се прилагa друг КЦ метод, риска 
от една нежелана бременност е по-голям от риска при употреба на КОХК-я, 
последната може да се предпише въпреки относителните контраиндикации, но 
при повишено внимание и предварително запознаване на жената с възможните 
усложнения, както и с естеството на първите симптоми, при които трябва да 
потърси квалифицирана помощ.
 Интерпретирането на отделните контраиндикации трябва да бъде 
съобразено максимално с индивидуалните особености на всяка жена. При 
някои случаи е подходящо решението за употреба или не на КОХК-я да се 
вземе съвместно със съответния специалист (напр. при клапни заболявания без 
хемодинамично значими нарушения и риск от артериален тромбемболизъм може 
да се ползва КОХК-я).
 
 Неконтрацептивни преимущества на КОХК-я.  Много често при 
котрацептивно консултиране се допуска грешка първоначално да се обсъждат 
рисковете и евентуални нежелани странични ефекти на КОХК-ви. Това може да 
насочи консултирането, а по-късно и изборът в негативна посока. Подходящо е 
да се започне с ефективността и многобройните неконтрацептивни преимущества 
(НКП), като по този начин се формира положително отношение, особено важно 
при жените, които ще изберат хормонална КЦ. Неконтрацептивните ползи 
се дължат главно на подтискане на гонадотропната секреция и овулацията, 
поддържане на относително постоянни хормонални нива, увеличаване на 
SHBG и  реализиране на антиестрогенен ефект от прогестагенната компонента. 
Последият се осъществява чрез намаляване на синтеза на естрогенни рецептори 
и стимулиране на активността на ендометриалната естрадиол 17-бета-
дехидрогеназа, която конвертира естрадиола в биологично по-неактивния естрон. 
НКП са резултат най-често на едновременното включване на няколко механизма, 
но условно, от дидактична гледна точка могат да се разгледат в три групи:
 I. НКП предимно от антиестрогенния ефект на прогестагена.
 1. Намаляване на менструалната кръвозагуба.
 2. Намаляване на продължителността на менструалното кървене - дължат 
се на промените на ендометриума - скъсена пролиферативна фаза, ранна 
секреторна трансформация, атрофия. 
 3. Намаляване на желязо-дефицитните анемии с 50% - последствие от 
горните два ефекта.



 4. Намаляване на нередовните менструации и интерменструалните 
кръвотечения. 
 5. Намаляване на риска от развитие на аденокарцином на ендометриума - 
инхибиране на пролиферативния ефект на естрогените (виж „КОХК-я и онкогенен 
риск“).
 6. Намаляване на риска от развитие на маточна миоматоза - протективният 
ефект е свързан с продължителността на употребата. Рискът намалява с 17% на 
всеки пет години употреба в сравнение с контроли (32). Вероятно намаляването 
на риска е свързано не само с опониращия ефект на прогестагените, а и с 
факта, че общата екзогенна естрогенна стимулащия е по-малка от ендогенната 
и не се реализира преовулаторно покачване на естрадиола. Нещо повече, A. 
Friedman и P. Thomas (1995) дават ниско дозиран комбиниран контрацептив на 
жени в пременопаузална възраст с развита вече миома (38). Проследявайки 
ги клинично и сонографски, след една година не установяват сигнификантни 
промени в размера на матката. Наблюдава се сигнификантно намаляване на 
продължителността на менструалното кървене и увеличаване на хематокрита. 
В заключение се подчертава, че при повечето жени с миома нискодозираните 
КОХК-ви осигуряват неконтрацептивна полза изразяваща се в намаляване на 
менструалното кървене и увеличаване на хематокрита, без да променят размера 
на матката.
 II. НКП предимно от подтискане на овулацията.
 1. Намаляване на фукционалните овариални кисти - от 38/100 000 
при жени неупотребяващи КОХК-я, честотата им намалява на 3/100 000 при 
употребяващите (32). Има данни, че намаляването е по-силно изразено при 
ползващите монофазни препарати. При високо дозираните препарати редукцията 
на нивата на гонадотропните хормони и зреенето на фоликули са по-силно 
изразени отколкото при ниско дозираните, поради което те осъществяват по-
добра протекция по отношение на функционални кисти. КОХК-я реализира 
по-добър ефект при лутеиновите кисти спрямо фоликуларните. В Oxford/FPA 
кохортно проучване (Oxford/Family Planning Association Study - 1968-1989 г., 
обхванати 17 032 жени) е установено редуциране с 78% на лутеиновите кисти и 
с 49% на фоликуларните (32).        
 2. Намаляване на риска от овариален карцином (виж „ КОХК-я и онкогенен 
риск“).
 3. Премахване на периовулаторните кръвотечения. 
 4. Намаляване на дисменореята - 63% по-малко при ползващи КОХК-я 
(първичната дисменорея присъства само в овулаторни цикли). 
 5. Намаляване на пременструалния синдром - 29 % по-малко при ползващи 
КОХК-я в сравнение с контроли поради подтискане на овулацията и осигуряване 
на относително постоянни екзогенни стероидни нива без значителни флуктуации.
 6. Намаляване на риска от ектопична бременност - редукцията е над 
90% поради подтискане на овулацията и намаляване на честотата на тазовата 
възпалителна болест.
 III. Други НКП.
 1. Намаляване на честотата на бенигнените заболявания на млечната 
жлеза - 85% редукция на фиброаденоми, 50% редукция на фиброкистозна 
мастопатия, намаляване на биопсиите с 50%, в сравнение с контроли ползващи 
IUD или бариерна КЦ. Рискът от развитие на споменатите заболявания намалява 
с увеличаване на продължителността на приемане на КОХК-я и остава по-нисък 
около 1 година след спирането й. Дълго време се смяташе, че намаляването на 
честотата на бенигнените заболявания се дължи на антиестрогенното действие 
на прогестагена върху млечната жлеза (вероятно инхибиране на синтеза на 
естрогенни рецептори). През последните три-четири години се появиха данни, 



че прогестагените засилват деленето на клетките в тъканите на млечните жлези 
и не ги предпазват от развитие на злокачествени заболявания. Това постави под 
съмнение и ролята на прогестагена за намаляване на честотата на бенигнените 
заболявания на гърдата. Явно въпросът за точния механизъм, по който се 
реализира протективния ефект за момента остава открит. 
 2. Намаляване на риска от развитие на ревматоиден артрит с 50%. 
Съществува и мнение, основано на мета-анализ на 12 проучвания, че КОХК-
ви нямат протективен ефект срещу  появата на болестта, но предотвратяват 
прогресирането и честотата на тежките форми чрез модифициране на болестния 
процес (32).
 3. По-висока костна минерална плътност  в постменопаузата, при жени 
употребявали КОХК-я повече от пет години.  Като се има предвид, че остеопороза 
се открива в около 45% от постменопаузалните жени на 50 годишна възраст и 
съществува тенденция към непрекъснато увеличаване на фрактурния риск (1,7 
млн фрактури на шийката на  бедрената кост през 1990 г.; очаквани през 2050 г. 
- 6,3 млн), този ефект на КОХК-я придобива изключително важно значение (6,9). 
Механизмът на действие на естрогените е комплексен като най-голямо значение 
се отдава на естроген модулираната промяна в продукцията на остеобласт-
остеокласт инхибиращи фактори (трансферин и растежен фактор - бета) и 
остеобласт-остеокласт стимулиращи фактори (интерлевкини 1;2;6;11), която 
насочва в позитивна посока обмена на костно вещество.
 4. Намаляване с около 50% на риска от развитие на тазова възпалителна 
болест. Дължи се на промените в цервикалната слуз и намаляване на 
продължителността на менструалното кръвотечение, които затрудняват 
асцендирането на инфекцията. По отношение на инфекциите причинени от 
Chlamydia trachomatis трябва да се отбележи, че долната хламидиаза е по-
честа при жени употребяващи КОХК-я в сравнение с контроли, но честотата на 
хламидийната ТВБ при тези жени е намалена на половина. 
 5. Контрол върху началото и продължителността на менструалния цикъл 
чрез промяна на приема на КОХК-я.
 6. Благоприятно повлияване на някои тиреоидни заболявания - намаляване 
на честотата на еутиреоидната струма с 31% и тиреотоксикозата с 29% и 
оптимизиране на тирео-гонадните отношения (4).
 Некотрацептивни ефекти и рискове свързани с ОХК-я. Независимо, че 
появата на контрацептивната „таблетка“ сложи началото на истинска революция 
в методите за предпазване от нежелана бременност, отношението към нея е 
твърде нееднозначно. Политически, социални, морални и религиозни виждания 
влияят на начина, по който хората оценяват ползите и рисковете от КОХК-
я и респективно формират отношението си към нея. Много от схващанията са 
се оформили в началните години и за съжаление са се вкоренили дълбоко  в 
съзнанието както на широката публика, така и на някои лекари. Въпреки 
настъпилите кардинални промени в състава и оттам в уптребата на хормоналните 
контрацептиви някои стари схващания и страхове останаха непоклатими. Това ни 
дава основание подробно да разгледаме реалните ефекти и рискове свързани със 
съвременната КОХК-я. 
 I. Kардиоваскуларен риск - това е първия риск от употребата на КОХК-
я, установен още през 1961 г. Включва венозен тромбемболизъм, хипертония, 
инфаркт, инсулт. В края на 60-те и началото на 70-те години става категорично 
ясно, че този риск е свързан с дозата на естрогена. Изследвания проведени 
през този период, касаещи употребата на старите високо дозирани препарати 
установяват, че риска от венозен тромбемболизъм се увеличава от 3 до 6 пъти а 
oт инфаркт на миокарда - 3 до 5 пъти като увеличаването е свързано с пушене 
и фактора възраст. При пушачки, ползващи КОХК-я рискът от циркулаторна 



смърт е бил 1/10 000 до 35 години, 1/2 000  от 35 до 44 години и 1/550 над 45 
г. При непушещи рискът е бил съответно 1/6 000 от 35 до 44 г. и 1/2 500 над 45 
г. (32). Рискът от хеморагичен инсулт при ползващите старите високодозирани 
препарати почти се е удвоявал, като корелира с пушене и хипертония. Трябва 
да се подчертае, че още старите кохортни изследвания ( Oxford/FPA Study - 17 
032 жени, Royal College of General Practitioners‘ Study - 46 000 жени) обръщат 
внимание, че при жени употребяващи КОХК-ви съдържащи под 50 мкг ЕЕ не е 
отбелязан нито един инсулт. 
 По отношение на кръвното налягане е било установено повишаване на 
систолното с  4,5-9 mm Hg и на диастолното с 1,5-5 mm Hg. Около 4-5% от 
приемалите КОХК-я са развивали лека форма на хипертония в първите 5 години 
от употребата в сравнение с 2% при неупотребяващи.  
 Какъв е рискът днес при употребата на съвременните ниско дозирани 
препарати?
 Съвременните комбинирани хормонални контрацептиви не променят 
или променят в позитивна посока липидния профил. Няма епидемиологични 
и експериментални проучвания, които да установяват ускоряване на 
атеросклерозата при употребяващи или употребявали КОХК-я, нещо повече 
- има експериментални данни от опити с животни, че естрогените подтискат 
способността на плаката  в увредените съдове да поема холестерола от 
LDL частиците, т.е. кардиоваскуларния риск е свързан с тромбоза а не с 
атеросклероза(20,26). Синтетичните прогестагени повишават вискозитета 
на кръвта чрез увеличаване на хематокрита и намаляване на еритроцитната 
деформируемост. Естрогените чрез увеличаване на фибриногена и хематокрита 
имат същия ефект. Тези два стероидно обусловени, дозо-зависими механизма 
заедно с промените в коагулационния статус могат да повишат риска от 
тромбоза. Внимателният анализ на данните от кохортните и „case-control“ 
проучвания в края на 60-те и 70-те години показва сигнификантно повишаване 
на честотата на инфарктите при употреба на препарати съдържащи 50 и 
повече мкг ЕЕ САМО ПРИ ЖЕНИ НАД 35 ГОДИНИ С ДОБАВЕН РИСКОВ ФАКТОР 
-  тютюнопушене, предшестваща хиперхолестеролемия, хипертония, диабет. 
Всички епидемиологични проучвания проведени в последните петнадесет 
години касаещи употребата на ниско дозирани препарати установяват липса 
на сигнификантно повишаване на риска от инфаркт на миокарда независимо 
от възрастта на жените при отсъствие на добавени рискови фактори. 
Интернационално, „case-control“ проучване (67) за влиянието на т.н. „второ“ и 
„трето“ поколение орални контрацептиви при инфаркт на миокарда установява, 
че употребата на „трето“ поколение се свързва с редукция на риска или липса 
на разлика, като в заключението авторите подчертават, че интерпретирането на 
резултатите трява да става много внимателно. 
 По отношение на инсултите натрупаните епидемиологични данни 
са доста противоречиви. Интерес представляват резултатите получени от 
интернационално, мултицентърно, „case-control“ проучване на СЗО проведено 
в 21 центъра в Африка, Азия, Европа и Латинска Америка, публикувано през 
1996 г. в „Lancet“(97).  Съотношението на шансовете (odds ratio) за развитие 
на исхемичен инсулт при употреба на КОХК-я в Европа, е  2,99 (95% CI 1,65-
5,40), като намалява и е под 2 при непушещи жени с нормално кръвно налягане. 
Съотношението на шансовете е 1,53 (0,71-3,31) при употреба на ниско дозирани 
препарати и 5,30 (2,56-11,0) при високо дозираните. Продължителната употреба 
на КОХК-я не увеличава сигнификантно риска. Като обобщение може да се каже, 
че риска от исхемичен инсулт е най-нисък при жени под 35 години, непушещи, 
с нормални стойности на кръвното налягане проконтролирани преди употребата 
на КОХК-я, ползващи ниско дозирани препарати. Влиянието на КОХК-я върху 



хеморагичния инсулт (ХИ) като цяло е по-слабо проучено. Употребата на 
комбинирани препарати се асоциира с леко повишено съотношение на шансовете 
за развитие на ХИ, сигнификантно в развиващите се страни - 1,76 (95% CI 1,34-
2,301) и несигнификантно в Европа - 1,38 (0,84-2,251). Приемането на КОХК-я 
при жени под 35 години не променя риска, над 35 г. съотношението на шансовете 
се увеличава и е около 2. Съотношението се увеличава при пушачки - 3; и най-
значително при хипертонички - 10-15 пъти. Рискът от ХИ е еднакъв по отношение 
на субарахноидални и интрацеребрални хеморагии, не се променя от минала 
употреба и се увеличава при ползване на високо дозирани препарати - 2/100 
000 женогодини при нискодозирани и 8/100 000 женогодини при високодозирани 
(данните са за Европа). 
 Влиянието на ОХК-я върху кръвното налягане е проучено доста 
задълбочено. При употреба на ниско дозирани препарати съдържащи селективни 
прогестагени се наблюдава несигнификантно повишение. При ползване 
на нискодозирани препарати с LNG има повишение на RR в сравнение с 
неупотребяващи (42):

                                                   Систола                                Диастола
Монофазни (ЕЕ/LNG)          + 4,3  mm Hg                          + 2,6  mm Hg
Трифазни    (ЕЕ/LNG)          + 2,7  mm Hg                          + 2,3  mm Hg

 При интерпретирането на данните за RR с основание възниква въпроса 
доколко  имат клинично значение, каква е тежестта им при реализиране на 
контрацептивния избор. Явно е, че те трябва да се разглеждат в контекста на 
останалите рискове и ползи при максимално съобразяване с индивидуалните 
особености на клиента. 
 Въпросът за риска от венозен тромбемболизъм (ВТЕ) през последните 
години бе повдиган многократно и представлява особен интерес както от научна 
така и от чисто практическа гледна точка. Той има два аспекта - повишен риск 
от ВТЕ при употреба на КОХК-я в сравнение с неупотребяващи и повишен риск 
от ВТЕ при употреба на т. нар. „трето поколение“ прогестагени (дезогестрел и 
гестоден) в сравнение с „второ поколение“ (главно LNG и NET). 
 Промените в хемостазата, до които води употребата на КОХК-я са известни 
отдавна. Те се свързват основно с действието на естрогените и могат да бъдат 
обобщени по следния начин (24):  
 - увеличение на фибриногена с 10-20%
 - увеличение на фактор VII
 - увеличена фибринолиза
 - двукратно увеличение на фибринопептид А
 - непроменени или леко намалени антитромбин III и протеин С
 - намаление на протеин S с 10-20%
 Големия брой научни разработки в тази област непрекъснато установява 
нови и нови промени във факторите на кръвосъсирването, антикоагулантните 
протеини и фибринолизата свързани с употребата на КОХК-я. Големият проблем 
е в това, че макар и някои от тях да достигат статистическа сигнификантност, 
те нямат или са с неизвестна клинична релевантност, т.е. в действителност 
комбинираните хормонални контрацептиви имат малък ефект върху про- и 
антикоагулантните протеини, който е трудно да бъде интерпретиран клинично. 
Изказват се и мнения, че може би КОХК-ви не нарушават  равновесието 
коагулация/фибринолиза, а само го променят на по-високо ниво (W. Schulz, 
1996). Обобщавайки проучванията в тази област трябва да се подчертае, че 
за момента не разполагаме със сигурни доказателства, че индуцираните от 
КОХК-я промени във факторите на кръвосъсирването сами по себе си или в 



комбинация са свързани с настъпването на клинично събитие, по-специално 
с развитие на дълбока венозна тромбоза или тромбофлебит. Разбира се 
промените в кръвосъсирването са само едната страна в патогенезата на венозния 
тромбемболизъм. Много важна е ролята и на другата страна - забавен венозен 
кръвоток и увреждания на венозните съдове, което ни насочва към активно 
търсене на предразполагащи състояния и заболявания.                          
 Епидемоилогичните проучвания за честотата на ВТЕ дават доста сходни 
данни. Според Farmer (1995) честотата на ВТЕ при контроли е 1/10 000 
женогодини, при употребяващи КОХК-я - 3/10 000 женогодини, при бременност 
- 6/10 000. Лайденската група (Vandenbroucke и сътр. 1994)  установява честота 
0,8/10 000 при контроли и 3,8/10 000 при употребяващи. При транснационалното 
проучване (1995) честотата на ВТЕ при ползващи КОХК-я е 4,2, а според Spitzer 
(1996) - 4,0. Вижда се ясно, че употребата на КОХК-я е свързана с покачване 
на риска от ВТЕ от 1/10 000 женогодини до 3-4/10 000. За момента се знае със 
сигурност, че рискът от ВТЕ е дозозависим и намалява с намаляването на дозата 
на естрогена. Това позволи значително редуциране на риска с ориентирането към 
30-35 мкг ЕЕ съдържащи препарати. За съжаление до момента няма достатъчно 
убедителна информация за допълнително редуциране на риска с намаляването 
на дозата на ЕЕ до 20 мкг.  Как трябва да интерпретираме всички тези данни 
от клинична гледна точка? Венозният тромбемболизъм е много рядко срещано 
явление с относително благоприятна прогноза  (нисък леталитет - 1-2%), 
поради което цитираното покачване не е сериозен клиничен проблем на фона 
на останалите ползи на КОХК-я, още повече, че при една евентуална нежелана 
бременност честотата му се покачва много по-значително.
 В края на 1995г. и началото на 1996г. бяха публикувани данните от 
няколко независимо проведени епидемиологични изследвания разглеждащи 
връзката между дълбоката венозна тромбоза и употребата на КОХК-ви 
съдържащи гестоден и дезогестрел. Първите три изследвания - на СЗО, 
Tранснационалното и Бостънската колаборативна програма за наблюдение 
върху лекарствата (BCDSP), установиха разлика от 1,5 до 2,7  пъти повече в 
съотношението на шансовете за развитие на ВТЕ при жени приемащи КОХК-
ви с цитираните прогестагени, в сравнение с приемащите прогестагени от 
“второ поколение”. Четвъртото изследване - Лайденско изследване върху 
тромбофилията (LETS) показа подобни резултати но без достатъчна статистическа 
достоверност. По-късно беше извършен много внимателен повторен анализ 
на данните от цитираните изследвания и беше установено, че резултатите са 
повлияни от предубедено отношение, външни фактори и фактора съмнение в 
лекаря (referral bias). Oт няколко независими източника в различни европейски 
страни беше потвърдено селективното предписване на КОХК-ви от “трето 
поколение” при жени с различни рискови фактори за ВТЕ и/или сърдечно-
съдови  заболявания. Установеното в изследванията на СЗО и BCDSP по-високо 
съотношение на шансовете за ВТЕ при употреба на комбинирани препарати с 
20мкг ЕЕ/150 мкг дезогестрел в сравнение с комбинацията 30 мкг ЕЕ/150 мкг 
дезогестрел също може да се обясни главно със съществуването на непризната 
предубедена селекция. По-нови изследвания - Датско „case-control“ и Mediplus - 
Великобритания не установяват разлика при съотношението на шансовете за ВТЕ 
между КОХК-ви от “второ” и “трето” поколение.         
 В становище на CPMP (London, 22.01.1997) e oтбелязано: „ ВТЕ е сероизен 
но рядък риск свързан с употребата на КОХК-я, поради което е трудно да бъде 
точно изследван и оценен. В седемте изследвания представени на CPMP риска 
при жени ползващи КОХК-я с дезогестрел/гестоден е завишен в сравнение с този 
при ползващи т. н. „второ поколение“ (LNG, NET), като в четири от тях достига 
до статистическа сигнификантност. Направено бе усилие да се реанализират 



първите изследвания по отношение на предрасъдъци и ограничения, което обаче 
не може да се направи съвсем точно. В Европа няма единодушно доказателство, 
че употребата на КОХК-я съдържаща 30-40 мкг ЕЕ увеличава риска от инсулт 
при млади жени (под 35 г.) освен ако не са пушачки или хипертонички. Няма 
и доказателство, че риска се влияе от дозата или вида на прогестагена в 
комбинираните препарати. Не могат да се направят ясни и категорични изводи за 
разликите между „второ“ и „трето“ поколение прогестагени и риска от инфаркт 
на миокарда. Данните от изследванията на хемостатичните фактори показват 
известни разлики между КОХК-ви с LNG и тези с гестоден и дезогестрел, но те са 
с неизвестна клинична релевантност до този момент. 
     CPMP напомня и препоръчва на предписващите и употребяващите КОХК-ви 
следното:
 1. Контраиндикациите за употреба на КОХК-я включват прекаран 
или съществуващ в момента венозен тромбемболизъм, церебро- или 
кардиоваскуларни заболявания.
 2. Познатите рискови фактори за ВТЕ включват: фамилна история за 
венозна тромбоза, обезитет (BMI > 30), варикозни вени.
 3. Необходимо е да се помисли за прекъсване на употребата на КОХК-я 
в случаи свързани с повишен риск от поява на ВТЕ - имобилизация, сериозна 
травма, голяма операция.
 4. Поради неясната начална симптоматика на ВТЕ трябва да се прекъсне 
приема на КОХК-ви докато текат диагностичните процедури по изясняване на 
наличието му.
 5. Да се обсъдят алтернативни контрацептивни стратегии в случаите на 
прекъсване на приема на КОХК-ви поради увеличен риск от ВТЕ, тъй като същия 
риск по време на бременност е 2 пъти по-висок.“
 Реакцията в различните страни по въпроса за ВТЕ е твърде нееднозначна. 
В САЩ FDA взе неутрална позиция (26), в Европа може би най-сериозните 
мерки бяха обсъждани в Англия. John Guillebaud, един от водещите английски 
специалисти в областта на контрацепцията, в книгата си  „Contraception To-
day“ (1997) подчертава, че няма таблетка еднакво добра за венозните и 
артериалните съдове. Според него при жени с риск за ВТЕ предимство трябва 
да се даде на препарати с LNG, a при риск за артериални заболявания - на 
дезогестрел или гестоден, разбира се само в случаите, в които тези рискове не 
контраиндицират употребата на КОХК-я. Подчертава се, че като цяло разликата 
в риска и смъртността от ВТЕ между препарати съдържащи „второ“ и „трето“ 
поколение прогестагени е толкова малка, че може да се приеме за незначителна 
в сравнение с рисковете на живота. Независимо от това е много важно да се 
познават добре рисковите фактори за ВТЕ и артериални заболявания.

РИСКОВИ  ФАКТОРИ  ЗА  ВЕНОЗЕН  ТРОМБЕМБОЛИЗЪМ

    Абсолютни контраиндикации        Относителни контраиндикации
Фамилна история за родител с ВТЕ полу-      Фамилна история за родител с ВТЕ 
полу-
чен преди 45 годишна възраст и установени     чен преди 45 годишна възраст и 
нормал-
отклонения в кръвосъсирването при прове-    ни тестове на кръвосъсирване на 
жената.     
дени тестове на жената.
Наднормено тегло -  BMI > 39       Наднормено тегло - BMI = 30 - 39
   (BMI - индекс на телесната маса - опреде-
   ля се по формула  BMI= кг/ръст в метри на



   квадрат ; норма  -  20-26)
Неподвижност - на легло.                                     Неподвижност - на инвалидна 
количка.
Варикозни вени с данни за минали тром-            Двустранни варикозни вени без 
прека- 
бози.                                                                            рани тромбози.

 При интерпретирането на рисковите фактори за ВТЕ трябва да се има 
предвид следното:
 1. Наличието само на един рисков фактор от групата на относителните 
КИ предполага употреба на КОХК с LNG ако изобщо се ползват комбинирани 
хормонални к-ви. 
 2. При наличие на повече от един рисков фактор от групата на 
относителните КИ се забранява предписването на КОХК-я.
 3. Тютюнопушенето не е рисков фактор за развитие на ВТЕ.
 4. Трябва да се има предвид наличието на някои индивидуални рискове за 
ВТЕ - дълги и  чести полети, дехидратации от различно естество.
           
            РИСКОВИ  ФАКТОРИ  ЗА  АРТЕРИАЛНИ  ЗАБОЛЯВАНИЯ

 Абсолютни  контраиндикации        Относителни  контраиндикации

Фамилна анамнеза за артериално        Фамилна анамнеза за артериално 
заболяване заболяване на родител преди    45 годишна на родител преди 45 
годишна възраст и
възраст и атерогенен липиден профил       нормален кръвен липиден профил на
на жената.                жената 
       
Пушене - повече от 40 цигари дневно.      Пушене - 5-40 цигари дневно.   
        
Тежки форми на диабет със съдови ус-      Диабет без съдови усложнения.
 ложнения.

Хипертония  -  RR > 160/95 mmHg при      Хипертония - RR < 160/95 mmHg.
неколкократни измервания.

Наднормено тегло - BMI > 39       Наднормено тегло - BMI = 30-39.

Тежка мигрена с фокална аура.               Мигрена без фокална аура.

 При интерпретирането на рисковите фактори трябва да се има предвид 
следното:
 1. При наличие на повече от една относителна КИ или при една и жена над 
35 години е по-добре да не се използва КОХК-я .                                             
 2. Наднорменото тегло се явява рисков фактор и за ВТЕ и за артериални 
заболявания. Ако се окаже, че то е единствения рисков фактор се предпочита 
употреба на таблетки съдържащи LNG или NET.  
 3. Употребата на КОХК-я по медицински индикации може да наложи 
реанализ на ползите и рисковете, т.е. допълнителните терапевтични ползи могат 
да надвишат очакваните рискове.
 В заключение по въпроса за ВТЕ и прогестагените „второ“ и „трето“ 
поколение трябва да се отбележи, че не разполагаме с достатъчно информация 
получена от рандомизирани двойни сляпи изследвания, сравняващи КОХК-ви 



съдържащи двата вида прогестагени, която изчерпателно да покаже разликите в 
профилите на най-честите странични ефекти.
 За момента няма основание за рестриктивно отношение към високо 
селективните прогестагени. Разбира се рисковите фактори за ВТЕ и артериални 
заболявания трябва да се познават детайлно и да се търсят активно, а изборът на 
хормонален контрацептив да бъде максимално индивидуализиран.  

 II. Oнкогенен риск - с малки изключения той е относително добре проучен 
и уточнен. 
 1. Pак на маточната шийка - данните от епидемиологични проучвания 
показват, че продължителната употреба на КОХК-я се асоциира с повишен 
риск от цервикална неоплазия като рискът нараства с увеличаване на 
продължителността на приемане. Рискът от Ca in situ приблизително се удвоява 
след едногодишна употреба. При инвазивния цервикален карцином не се 
наблюдава увеличаване на риска до пет годишна употреба, след което рискът  
постепенно нараства и се удвоява след десетата година (71). Независимо, че 
механизма, по който хормоналните контрацептиви променят риска не е изяснен, 
приемащите комбинирана хормонална контрацепция са рискова група по 
отношение на цервикална неоплазия, поради което подлежат на цервикален 
цитологичен скрининг най-малко един път годишно, особено след петата година.  
 2. Ендометриален карцином (ЕК) - КОХК-ви имат протективен ефект 
по отношение на ендометриалния карцином, дължащ се на прогестагенната 
компонента, която инхибира пролиферативния ефект на естрогените главно чрез 
подтискане на синтеза на естрогенни рецептори в ендометриума. Протективният 
ефект е свързан с продължителността на приемане и е изразен най-силно 
при нераждали и жени с едно раждане (най-високо рискови за ЕК). Рискът от 
ендометриален карцином намалява с 20% след едногодишна употреба, с 40% 
след две години и с 60% след четири години (71). Трябва да се подчертае, че 
протективният ефект се запазва в продължение на 15 години след спиране на 
употребата на КОХК-ви.
 3. Овариален карцином (ОК) -  развитието на овариалния карцином 
е свързано с броя на овулациите през живота на жената. Подтискайки ги, 
КОХК-ви намаляват риска от ОК. Редукцията е свързана с продължителността 
на употребата, изразена е най-силно при жени с нисък паритет и обхваща 
четирите основни хистологични типа (серозен, муцинозен, ендометроиден и 
светлоклетъчен) на най-често срещания ОК - епителиалния.
При употреба на КОХК-ви в продължение на четири години риска от ОК намалява 
с 50% а при седем и повече години с 60-80% (71). Както и при ендометриалния 
карцином, така и тук протективният ефект персистира в продължение на 15 
години след спиране на употребата на КОХК-ви. 
  4. Рак на млечната жлеза (РМЖ) - той е една от най-честите форми на 
злокачествено заболяване при жените, поради което влиянието на КОХК-
ви върху него в позитивна или негативна посока е изключително важно. 
Литературата за РМЖ и хормоналната контрацепция е много обширна и за 
съжаление твърде противоречива. Интерпретирането на данните се усложнява от 
редица обстоятелства - наличие на латентен период между употреба и евнтуална 
клинична изява, количествени и качествени промени в препаратите, време и 
продължителност на употреба, действие на различни рискови фактори. В едно 
обзорно проучване на Peterson и Wingo (1992)  обхващащо 16 „case-control“ и 4 
кохортни изследвания установения риск от РМЖ е 1,0.    
 Schlesselman (71) разглеждайки резултатите от 17 изследвания не 
установява връзка между продължителността на употреба на КОХК и риска от 
РМЖ. Тези и други резултати дадоха основание да се смята, че няма убедителни 



епидемиологични данни за увеличаване или намаляване на риска от РМЖ при 
употреба на КОХК-я, независимо от вида на препарата и продължителността на 
употребата.
 През 1996г. CGHFBC (Съвместна група по хормонални фактори за рак на 
гърдата) публикува нов модел за КОХК-я и РМЖ, който в момента е доста широко 
приет. За създаването на модела са изследвани отново първоначалните данни 
за над 53 000 жени с РМЖ и над 100 000 контроли от 54 предишни изследвания 
в 25 страни, което представлява 90% от световните епидемиологични данни по 
въпроса. В новия модел като най-важен фактор се отчита времето на приемане 
на КОХК-ви. Рискът остава непроменен от възрастта на започване или спиране, 
както и от това дали таблетките са употребявани преди или след първа доносена 
бременност. Моделът може да бъде представен по следния начин (49): 

      СТАТУС  НА  УПОТРЕБЯВАЩИЯ                   УВЕЛИЧЕН  РИСК
           Употребяващи в момента                                 24%
           1 - 4 години след спиране                               16%   
           5 - 9 години след спиране                               7%
 10 и повече години след спиране                  Няма сигнификантно      
                                                                                         повишаване

 Ясно се вижда, че по време на приемане на таблетките рискът е повишен 
и достига 24%. След спиране на приема рискът постепенно намалява в рамките 
на 10 години и след този период се изравнява с риска на неупотребявали 
КОХК-я жени. Моделът показва, че риска не е свързан с продължителността 
на употребата, дозата или вида хормони в КОХК-ви и че няма взаимодействие 
с други рискови фактори (например фамилна обремененост). При употреба 
на прогестагенни препарати и депо медроксипрогестерон ацетат рискът не 
достига статистическа достоверност. Трябва да се подчертае, че РМЖ при жени 
употребяващи или употребявали КОХК-я се диагностицира по-рано, обикновено 
клинично е по-малко напреднал отколкото при неупотребявали и вероятността да 
метастазира е много по-малка.   
 Някои автори (48,49) са склонни да приемат, че КОХК-ви са слаб ко-
фактор за развитието на РМЖ. Това означава, че жена развила рак по време или 
след приемането им би могла да го развие в по-късна възраст и без да приема 
таблетки. Като се има предвид това а също и факта, че при употреба на КОХК-я 
рака на млечната жлеза се диагностицира по-рано, вероятността да метастазира 
е много по-малка, ползата от таблетките при рак на ендометриума и яйчника 
надхвърля риска от РМЖ, за момента не  се налагат промени в практиката на 
предписване на КОХК-ви.
 Въпросът за рака на млечната жлеза трябва да се разглежда като важна 
част от контрацептивното консултиране. Той включва следните елементи:
 - информиране на жената за възможния риск
 - интерпретиране на риска в контекста на ползите и преимуществата от 
употребата на КОХК
 - обясняване на жената, че трябва сама да наблюдава и проверява гърдите 
си и да съобщава за всички оплаквания или промени настъпили с тях
 - прегледа на гърдите трябва да бъде задължителна част от ежегодния 
контролен преглед на ползващите КОХК-я.
 5. Чернодробен аденом и карцином 
 Доброкачественият хепатоцелуларен аденом е много рядко заболяване, за 
което се смята че се среща малко по-често при ползващи КОХК-я - средно около 
1 случай на 100 000 употребяващи. Повишаването на риска от него се асоциира 
с продължителна употреба на високодозирани препарати съдържащи главно 
местранол. Ориентирането към ниско дозирани препарати и липсата на таблетки 



съдържащи местранол на нашия пазар определя липсата на реална практическа 
стойност на този риск. 
 Данните от няколко изследвания публикувани във Великобритания  
показват, че продължителната употреба на КОХК-я може да бъде рядка причина 
за развитие на първичен чернодробен карцином. Броят на пациентите в 
споменатите изследвания обаче е малък, а и не е изчистено напълно влиянието и 
на други фактори, поради което интерпретирането на резултатите трябва да бъде 
много внимателно (71). Обширно мултицентърно епидемиологично проучване 
координирано от СЗО не установява повишен риск от чернодробен карцином 
при ползващи КОХК-я. Рискът не се влияе от продължителността на употребата 
нито от времето на започване или прекратяване. Посочва се, че честотата на 
смъртните случаи от карцином на черния дроб в САЩ през последните 25 години 
остава непроменена, а това е период, в който милиони жени са ползвали КОХК-
ви.
 6. Други тумори - обсъждано е възможно влияние на КОХК-я върху аденом 
на хипофизата и малигнен меланом. За момента няма данни, че КОХК-ви 
променят по някакъв начин риска от развитие на тези заболявания.

 III. Метаболитни ефекти на КОХК-я. Появата им корелира с дозата, 
биологичната активност и взаимодействието между двете стероидни компоненти 
на таблетката. Промените в състава на хормоналните контрацептиви в 
последните години сериозно редуцираха нежеланите метаболитни ефекти. 
Схематично метаболитните ефекти на естрогените и прогестагените могат да се 
представят по следния начин: 

        ЕСТРОГЕНИ       ПРОГЕСТАГЕНИ

ПРОТЕИНИ                 Повишена синтеза на гло-            Нямат  ефект
                                 булини, фактори на кръво-
                                 съсирването, ангиотензиноген. 

ВЪГЛЕХИДРАТИ         Нямат  ефект                             Инсулинова резистентност
ЛИПИДИ
 HDL-холестерол Увеличаване                             Намаляване
 LDL-холестерол Намаляване                              Увеличаване
 Общ холестерол Увеличаване                             Намаляване
 Триглицериди Увеличаване                             Намаляване

 Етинилестрадиолът увеличава чернодробната продукция на редица 
глобулини, ф-ри на кръвосъсирването и ангиотензиногена. Увеличаването 
корелира с дозата му и е значително по-малко при 30-35 микрограмовите 
препарати в сравнение с високо дозираните. Конвертирането на 
ангиотензиногена в ангиотензин може да доведе до минимално но сигнификантно 
покачване на кръвното налягане, дори и при жени употребяващи нискодозирани 
препарати, поради което то задължително трябва да се проследява. Въпреки,че 
за момента няма ясни данни за влияние на прогестагените върху протеиновата 
синтеза, има известни съмнения, че те може би модифицират ефекта на  
естрогените. 
 При приемане на КОХК-ви съдържащи високи дози прогестагени при 4-
16% (71) от жените (в зависимост от възрастта) се установяват отклонения в 
глюкозотолерантния тест (ГТТ). Те корелират с дозата и вида на прогестагена и 
не зависят от естрогенната компонента. При употреба на ниско прогестагенно 
дозирани препарати отклоненията в ГТТ са несигнификантни, както при здрави 



жени, така и при прекарали гестационен диабет. При наличие на анамнестични 
данни за нарушен глюкозен толеранс се препоръчва използване на препарати 
с ниско съдържание на прогестагени. Данните от 20 годишното проучване на 
Royal College of General Practitioners основани главно на употреба на високо 
дозирани препарати не установяват повишен риск от развитие на диабет, 
както при жени употребяващи в момента КОХК-ви (релативен риск 0,80) , така 
и при употребявали (рел. риск 0,82) включително и при продължителност на 
употребата 10 и повече години. 
 Прогестагените променят съотношението HDL/LDL в атерогенна посока, 
като промяната корелира с дозата и вида на прогестагена. Високо селективните 
прогестагени не променят съотношението или го променят слабо в позитивна 
посока. Естрогените променят съотношението HDL/LDL в позитивна посока 
(увеличавайки HDL и намалявайки LDL). В заключение трябва да се подчертае, 
че съвременните ниско дозирани препарати и особено тези със селективен 
прогестаген са неутрални по отношение на липидния метаболизъм или 
предизвикват дискретни позитивни промени. Повишено внимание изискват 
жените (много малко на брой) с увеличени триглицериди и особено тези с 
фамилна обремененост, при които е по-добре да не се използват КОХК-ви тъй 
като естрогените увеличават хипертриглицеридемията.
 Освен описаното влияние върху метаболизма на протеините, 
въглехидратите и липидите КОХК-ви имат и други метаболитни ефекти, които 
са с относително малко клинично значение. Някои от тях се свързват с едната 
от двете стероидни компоненти, докато други са израз на взаимодействието на 
двете и могат да бъдат представени по следния начин:
 Естрогени:
 - гадене (ефект върху ЦНС)
 - повишена чувствителност на гърдите
 - задръжка на течности (повишаване на теглото с 1-2 кг)
 - несигнификантни промени в нивата на някои витамини (при употреба на 
високо дозирани препарати) -  намаляване на нивата на витамините от групата В 
и вит. С и увеличаване на вит. А.
 - ускоряване на развитието на заболявания на жлъчния мехур - само при 
употреба на високодозирани препарати (съотношение на шансовете 1,14).
 Описаните метаболитни ефекти на естрогените са минимални или отсъстват 
при употреба на ниско дозирани препарати.
 Прогестагени:
 - андрогенизация (при производните на 19-нортестостерона) - увеличаване 
на теглото, акне, себорея, окосмяване
 - нервност    
 Естрогени и прогестагени:
 - промени в настроението
 - уморяемост
 - напрежение
 - главоболие

 IV. Репродуктивни ефекти.
 КОХК-ви подтискат обратимо овулацията и не предизвикват стерилитет. 
Някои изследвания (71) установяват известно забавяне на възвръщането на 
фертилността след употреба на комбинирани препарати за период около шест 
месеца,  което води до по-малък брой бременности в сравнение с контроли 
ползващи бариерна КЦ. Закъснението на забременяването е по-голямо при по-
възрастни жени и при ползващи високо дозирани препарати.     
 Обикновено първата овулация след спирането на КОХК-ви се забавя, което 



затруднява и прави неточно определянето на вероятния термин на раждане. 
За да се избегне това е уместно жените да се съветват да използват друг 
контрацептивен метод (най-често бариерна КЦ) за период от два месеца след 
спиране на таблетките.
 Не е установена повишена честота на спонтанни аборти, хромозомни 
аномалии и вродени малформации при жени забременяли и родили след 
употреба на КОХК-я, независимо от продължителността на употребата и вида на 
препарата, включително и при бременностти настъпили веднага след спиране 
на таблетките. Нещо повече, приемането на КОХК-ви през първите месеци на 
бременността (поради неотчитане на настъпването и) не води до повишен риск от 
вродени малформации (17).

 Стратегия на контрацептивния избор. Избирането на оптимален препарат 
за жената в ясно дефиниран момент във времето е важен и едновременно с това 
често не лек въпрос. Основните принципи, с които се съобразяваме са следните:
 1. Средство на избор са ниско естрогенно дозираните препарати съдържащи 
30-35 мкг ЕЕ. Те осигуряват същата контрацептивна  сигурност както и високо 
дозираните (50 мкг ЕЕ) при много по-малко нежелани ефекти. Относително 
големите индивидуални разлики в бионаличността на ЕЕ ограничават в извесна 
степен употребата на таблетки с 20 мкг ЕЕ.
 2. По отношение на прогестагенната компонента също се предпочитат по-
малки дози, като средство на избор остават селективните прогестагени, особено 
при жени с повишен артериален риск. При повишен риск от ВТЕ предпочитание 
се дава на препарати с левоноргестрел или норетистерон в дози LNG до 150 
мкг и NET до 1000 мкг (по-високи дози могат да имат  негативно влияние върху 
липидния метаболизъм).
 3. Високодозираните препарати не се различават от нискодозираните по 
отношение на котрацептивната сигурност като едновременно с това са свързани 
с повече нежелани ефекти, което повдига въпроса: “Оправдана ли е тяхната 
употреба и при какви случаи?”. Най-честите индикации за приложението им са:
 а/ Пробивни кръвотечения или spotting персистиращи повече от 3 месеца 
при употреба на нискодозирани препарати.
 б/ Липса на отпадно кървене след продължителна употреба на 
нискодозирани препарати ( среща се в около 1-2% от циклите).
 в/ Хипоплазия на матката.
 г/ При приемане на медикаменти индуциращи чернодробните ензими (барби
турати,рифампицин,гризеофулвин и др.).
 4. При жени употребяващи КОХК-ви и персистиране на т.н. “малки” 
станични ефекти трябва да се смени препарата. При наличие на гадене, 
повишена чуствителност на гърдите, задръжка на течности (израз главно на 
естрогенно влияние) като втори избор се предпочита гестагенно доминиран 
препарат. При депресия, нервност, загуба на либидо (израз  предимно на 
гестагенно влияние) средство на втори избор са естрогенно доминирани 
препарати.
 5. Фазовите препарати са подходящи при жени с пробивни кръвотечения, 
при липса на отпадно кървене, като втори избор след монофазни препарати 
с персистиращи нежелани ефекти. Не са подходящи при жени с оплаквания 
свързани с циклични стероидни промени (PMS, главоболие, промени в 
настроението). При тях съществува и по-голям риск от грешки при употребата 
поради нарушаване последователността на приема.
 6. Прогестагенните препарати поради по-ниската си контрацептивна 
сигурност (PI - 0,3-4), нарушенията в МЦ и исискването за абсолютна 
регулярност на приема имат твърде ограничено приложение. Прилагат се при 



наличие на контраиндикации или нежелани ефекти на КОХК-ви, пушачки над 35 
г., хипертония, диабет, мигрена, лактация, сърповидно клетъчна анемия. 
 
 Наблюдение на жени приемащи КОХК-я. При първата контрацептивна 
консултация се снема подробна анамнеза, прави се общ преглед, измерва 
се кръвното налягане, след което се преминава към гинекологичен преглед 
с цитонамазка и изследване на гърдите. При липса на контраиндикации за 
хормонална контрацепция не е необходимо извършване на параклинични 
изследвания.
     Първият контролен преглед се провежда след 3 месеца и включва подробна 
анамнеза за приемането на таблетките, наличието на нежелани ефекти и 
оплаквания , измерване на кръвно налягане и тегло. След тази визита жените 
приемащи КОХК-я се проследяват един път годишно. Контролният годишен 
преглед включва: анамнеза, измерване на кръвно налягане и тегло, общ 
физикален преглед, гинекологичен преглед с цитонамазка, преглед на гърдите.
 При наличие на фамилна обремененост със съдови заболявания (например 
член от семейството с инфаркт на миокарда преди 50г. възраст) е желателно да 
се изследва липиден профил преди приемането на КОХК-я и един път годишно 
след това. При отсъствие на кардиоваскуларни рискови фактори се прави 
рутинен липиден скрининг на всеки 5години. 
 Фамилна обремененост с диабет или прекаран гестационен диабет налага 
изследване на кръвната захар (най-добре 2 часа след хранене) и при повишени 
стойности - провеждане на глюкозотолерантен тест.
 При анамнестични данни за прекарано чернодробно заболяване се 
правят чернодробни изследвания. Ако те са в норма се започва с приемане на 
препарата.
 
 Практически въпроси при употребата на КОХК-я. 
 1. Начин на приемане. При нискодозираните препарати  обикновено 
първата таблетка се приема на първия ден от менструалното кървене, след 
което се продължава с една таблетка дневно по едно и също време докато се 
изпият всичките двадесет и една. След пауза от 7 дни, през която се появява 
отпадно кървене, на осмия ден се започва с нова опаковка независимо дали 
кървенето е спряло или не. Високо дозираните препарати се приемат от петия 
ден на менструалното кървене, по една таблетка дневно в продължене на 21 дни. 
Няколко дни след спирането им се появява отпадно кървене, от петия ден на 
което се започва следващата опаковка. И в двата случая контрацептивният ефект 
се реализира от началото на цикъла, в който се започва приема на препаратите.
 2. Пропускане на таблетка. След приемане на последната 21-ва таблетка, 
нивото на екзогенните стероиди рязко спада а яйчниковата фоликуларна 
активност се увеличава. Изследване в Margaret Pyke Centre - Лондон, 
осъществено чрез ултразвуково проследяване на растежа на фоликули през 
време на паузата между две опаковки, установява наличие на доминантен 
фоликул на седмя ден в 23% от наблюдаваните 120 жени и фоликул с размери 
16-19 мм в 2,5%. След започване на новата опаковка са необходими около 
седем дни за да се подтисне отново яйчниковата фоликуларна активност и да се 
достигне изходното ниво преди началото на паузата. Тези данни са в основата 
на т.н. правило за “седемте дни” а именно: седем таблетки могат да се пропуснат 
без да настъпи овулация - това определя продължителността на паузата, 
удължаването й на повече от седем дни крие опасност от поява на нежелана 
овулация, седем таблетки са достатъчни за подтискане на овариалната функция. 
Правилото за “седемте дни” обосновава съветите, които се дават на жените при 
пропускане на таблетка:



 - Ако е пропусната таблетка и закъснението е по-малко от 12 часа  - да се 
вземе веднага “закъснялата” таблетка и да се продължи приема в обичайния час.
 - При закъснение повече от 12 часа - пропуснатата или пропуснатите 
таблетки не се приемат, продължава се с таблетката за деня, в който е 
установено закъснението, като към хормоналния препарат се прибавя 
допълнителен контрацептивен метод (най-често бариерна КЦ). Преброяват се 
оставащите до края на блистера таблетки:
 * ако остават повече от 7, след свършване на опаковката се прави 
обичайната седем дневна пауза
 * ако остават по-малко от 7, след свършване на опаковката се започва нова 
без пауза.
 FDA (1992г.) препоръчва друг варант - ако пропуснатата таблетка или 
таблетки са от последнте седем, останалите в блистера хапчета да се изхвърлят и 
да се започне с нов.       
     При контрацептивното консултиране е от особена важност да се обърне 
внимание на жената, че най-голям риск от забременяване носи пропуска на 
първата или последната таблетка, тъй като това удължава паузата и е възможна 
поява на овулация, а не на таблетка от средата на опаковката, както жените най-
често предполагат.
 При настъпване на бременност по време на употреба на комбинирана 
хормонална контрацепция, най-често се касае за неправилно вземане или 
пропуски. Ако след внимателна и подробна анамнеза се установи, че не са 
допускани грешки и пропускане на таблетки, най-вероятно бременността е 
настъпила в резултат на поява на овулация през време на паузата. Ако жената 
желае да се предпазва и за в бъдеще с КОХК-я паузата трябва да се намали на 6 
или 5 дни.
 3. Прием на таблетки при повръщане и диария. За пълната резорбция 
на таблетката са необходими 3-4 часа. Ако повръщането настъпи след 4 часа 
не са необходими предпазни мерки, ако настъпи преди това - приемането на 
препарата продължава като към него се прибавя и друг контрацептивен метод. 
Ако загубената с повръщането таблетка е от последните седем, не се прави пауза 
между опаковките. Появата на диярия обикновено не намалява контрацептивната 
сигурност и не налага допълнителни мерки.
 4. КОХК-я и оперативни интервенции. При предстояща оперативна намеса 
таблетките се спират 2 до 6 седмици преди и се продължават 4 седмици след нея. 
Времето на спиране преди интервенцията се прецизира в зависимост от вида и 
тежестта й. При големи оперативни намеси, операции в областта на малкия таз и 
долните крайници е препоръчително по-ранно спиране, при малки опертативни 
интервенции 2 седмици са напълно достатъчни. 
 5. Смяна на препарат. При смяна на ниско дозиран с друг ниско дозиран 
препарат, втория се започва от първия ден на отпадното кървене, а не след 
7 днавна пауза. При високодозираните, новият се започва също от 5 ден на 
отпадното кървене.
 6. Кръвотечения при приемане на КОХК-ви. Появата на пробивни 
кръвотечения и spotting при приемане на ниско дозирани                           
            комбинирани препарати е израз на недостатъчен хормонален ефект 
върху ендометриума. Кръвотеченията през първата половина от приемането на 
таблетките са свързани с относителен недостиг на естроген, а през втората, по-
скоро със слаб гестсгенен ефект, като не бива да се забравя, че ендометриалния 
гестагенен ефект зависи от достатъчната доза естроген. Пробивни кръвотечения 
и spotting могат да се очакват през първите 3 цикъла при 5 до 20% от жените. 
Те не налагат спиране на препарата и най-често изчезват спонтанно до края на 
третия цикъл. При персистиране на пробивните кръвотечения след този период е 



необходимо да се уточни анамнестично дали жената приема редовно таблетките 
и то в определен час. Препоръчва се спиране или намаляване на пушенето при 
пушачки тъй като редица изследвания (20,26) доказват, че при тях пробивните 
кръвотечения се срещат много по-често и се контролират по-трудно. Точният 
механизъм, по който пушенето влияе върху кръвотеченията не е изяснен, но се 
предполага, че ускорява естрогенния катаболизъм, оказва въздействие върху 
цитокинините и увеличава васкуларно-ендотелиалния фактор.     
  
 При продължаване на кръвотеченията повече от три месеца при редовен 
прием от непушещи жени е необходимо с гинекологичен преглед да се изключи 
органична причина (тазова възпалителна болест, карцином на мат. шийка и 
др.). Възможностите за отстраняване на пробивните кръвотечения при липса на 
гинекологични заболявания са:
 1. Смяна на препарата с друг нискодозиран с различен прогестаген.
 2. Добавяне на допълнително количество естроген - 20 мкг ЕЕ или 0,625-
1,25 мг конюгиран естроген.
 3. Добавяне на свръхнискодозиран препарат съдържащ същия прогестаген - 
например Marvelon (30 мкг ЕЕ/150 мкг Desogestrel) + Mercilon (20 мкг ЕЕ/150 мкг 
Desogestrel) или Femoden ( 30 мкг ЕЕ/75 мкг Gestoden) + Meliane ( 20 мкг ЕЕ/75 
мкг Gestoden).
 4. Преминаване към високодозиран препарат.
 5. Увеличаване на дозата на нискодозирания препарат на 2 таблетки 
дневно.
 Кой от тези варианти да изберем? Според нас, ръководейки се от основния 
принцип - постигане на оптимален ефект с минимално количество хормони, 
първо трябва да се пробва със смяна на препарата. Практиката показва, че много 
често това е достатъчно и пробивните кръвотечения изчезват. При липса на 
ефект трябва да се добави ЕЕ или конюгиран естроген. За съжаление все още не 
разполагаме със свръхниско дозирани препарати, поради което третия вариант 
е практически неосъществим. Употребата на високодозирани препарати (50 мкг 
ЕЕ) или удвояване на дозата (60-70 мкг ЕЕ) остават като последно средство в 
терапевтичния арсенал, тъй като при тези случаи хормоналната доза е най-
висока. Разбира се, няма универсално решение на въпроса, при всеки отделен 
случай трябва да се отчитат индивидуалните особености.
 7. Тютюнопушене и КОХК-я. Пушенето е един от най-важните независими 
рискови фактори за развитие на миокарден инфаркт (МИ), който при съчетаване 
с КОХК-я увеличава значително вероятността за развитие на това заболяване. 
Релативният риск от МИ при жени между 35 и 45 години може да бъде представен 
по следния начин (Rosenberg et al. 1990):
              
                    ЖЕНИ                                            РЕЛАТИВЕН  РИСК 
Нeпушачки, ползващи КОХК-я                              1,1
Пушачки, неползващи КОХК-я                              8,7             
ПУШАЧКИ, ПОЛЗВАЩИ КОХК-я                             30,0

 Ясно се вижда, че при непушачки ползващи КОХК-я почти не съществува 
повишен риск, за разлика от ползващите я пушачки, при които риска е 
значителен.
 Важно значение има и броя на изпушените цигари дневно. При 
интерпретирането на данните от Royal College of General Practitioners Study (1968 
- 1987г.) е установено, че релативният риск от МИ при употребяващи КОХК-я и 
пушещи по-малко от 15 цигари дневно е 3,5, а при пушещи повече от 15 дневно 
- 20,8.



 Какво да препоръчаме на жените, които пушат и ползват КОХК-я? 
Безспорно най-добрия съвет е да се спре пушенето. За съжаление практиката 
показва, че по-често става обратното. През 1995г. Американската Асоциация 
за репродуктивно здраве препоръча следните правила при пушачки ползващи 
КОХК-ви:
 1. Жени пушещи повече от 15 цигари дневно, над 35 години не трябва да 
употребяват КОХК-ви.
 2. Пушачки под 35 години употребяващи КОХК-ви трябва да използват 
препарати съдържащи 20 мкг ЕЕ.
 3. Жени, пушещи по-малко от 15 цигари дневно, над 35 години ако 
настояват да ползват КОХК-я, трябва да бъдат насочени към препарати 
съдържащи 20 мкг ЕЕ.
 Тези препоръки се основават на факта, че промените в някои фактори на 
кръвосъсирването при пушачки са по-силно изразени при препарати съдържащи 
30-35 мкг ЕЕ в сравнение с тези с 20 мкг ЕЕ.
 Друга група експерти (Mishell et al. 1996; Rosenberg et al. 1996) обръща 
внимание на факта, че тютюнопушенето влияе върху контрола на менструалния 
цикъл. При пушачки, приема на КОХК-ви с 20 мкг ЕЕ увеличава риска от поява на 
пробивни кръвотечения в сравнение с препарати съдържащи 30-35 мкг ЕЕ, а това 
може да доведе до спиране на контрацептивните таблетки. Като се има предвид 
и факта, че липсват достатъчно убедителни епидемиологични данни за намален 
тромботичен риск при намаляване на дозата от 30 мкг на 20 мкг ЕЕ, тази група 
дава следните клинични препоръки:
 1. Жените пушачки трябва настоятелно да бъдат съветвани да спрат 
пушенето.
 2. Жените пушачки над 35 години трябва да бъдат съветвани да използват 
неестрогенни и даже нехормонални контрацептивни методи.
 3. Жени пушачки под 35 години могат да ползват всички КОХК-ви 
съдържащи по-малко от 50 мкг ЕЕ.
 Тези препоръки изглеждат по-добре аргументирани. За съжаление липсата 
на пазара на препарати с 20 мкг ЕЕ не ни дава възможност за практически 
впечатления относно връзката доза ЕЕ - пушене - пробивни кръвотечения.
 За момента няма епидемиологични данни доказващи, че пушенето е рисков 
фактор за развитие на венозен тромбемболизъм.
 
 Прогестагенна орална хормонална контрацепция. 
 ПОХК-я е свързана със значително по-малко контраиндикации, но поради 
по-ниската си ефективност и по-строгите изисквания за регулярност на приема 
има ограничено приложение. Ефективността и се променя в зависимост от 
възрастта на жената. В Oxford/FPA Study съобщената степен нa забременяване 
на100 женогодини е 3,1 за възрастта 25-29, 1,0 за 35-39 и 0,3 над 40 години. 
За да се осигури максимална ефективност е необходимо таблетките да се вземат 
ежедневно, без прекъсване (включително и по време на менструация), по едно 
и също време, като се допуска разлика само до 2 часа. Предполага се, без да 
е доказано със сигурност, че ефективността зависи и от теглото, поради което 
жени над 70 кг трябва да приемат по 2 таблетки дневно. Последното не се отнася 
за кърмачки и жени в пременопаузална възраст, при които има намаление на 
фертилността. Механизмът на действие на ПОХК-ви, както беше отбелязано, е 
комбиниран и включва подтискане на овулацията в най-малко 60% от циклите, 
промени в ендометриума и цервикалната слуз. При закъснение на поредния 
прием повече от 3 часа, настъпват промени най-рано в слузта, които могат 
да компрометират ефективността. За да се предотврати това е необходимо да 
се приеме веднага таблетката и да се вземат допълнителни контрацептивни 



мерки за 48 часа. При пълна лактация ефективността е толкова голяма, че 
допълнителни мерки се вземат само при закъснение повече от 12 часа, а според 
някои автори дори и това не е необходимо в първите шест месеца след раждане. 
Приема на антибиотици не оказва влияние на ефективността на ПОХК-ви. При 
продължително приемане на ензимни индуктори се препоръчва смяна на метода 
или по-рядко увеличаване на дозата до 2 дори 3 таблетки дневно.
 Индикации за прием на ПОХК-я:          
 - наличие на контраиндикации за прием на КОХК-я или нежелани 
странични ефекти свързани с естрогенната компонента
 - пушачки над 35 години
 - лактация
 - сърповидно-клетъчна анемия
 - обезитет, някои хронични заболявания - хипертония, мигрена, диабет.
 Абсолютните контраиндикациите за употреба на ПОХК-я са малко и 
включват:
 - тежки артериални заболявания
 - нежелани странични ефекти от КОХК-я  свързани с прогестагенната 
компонента
 - недиагностицирани кръвотечения от гениталиите
 - съмнение или наличие на бременност
 - трофобластна болест до негативиране на hCG.
 Oтносителни контраиндикации:
 - прекарана ектопична бременност - в тези случаи предпочитание се отдава 
на КОХК-я или Depo-Provera
 - наличие на рискови фактори за артериални заболявания - за разлика от 
КОХК-я,  при внимателна преценка и редовно наблюдение се допуска употреба 
на ПОХК-я и при наличие на повече от един рисков фактор
 - злокачествени заболявания влияещи се от полови стероиди
 - хронични чернодробни заболявания с промени в биохимичните показатели
 - тежки хронични системни заболявания.
 Анамнестични данни за прекаран тромбемболизъм при наличие на нормални 
хемостазеологични показатели не са контраиндикация за ползване на ПОХК-я. 
Разбира се, тези жени трябва да се наблюдават редовно за поява на субективни 
оплаквания или отклонения в параклиниката. 
 Основният страничен ефект при употребата на ПОХК-я е нарушение в 
менструалния цикъл. Повече от половината от жените ползващи прогестагенни 
таблетки имат цикъл с интервал 25-35 дни. При малка част се среща 
полименорея и рядко продължително силно кървене. Последното налага смяна 
с друг прогестагенен препарат и при липса на ефект - преминаване към друг 
метод. Продължителна аменорея се появява главно при по-възрастни жени. След 
изключване на бременност, тя се интерпретира като резултат на ановулация и 
говори за висока контрацептивна ефективност. При продължителна аменорея има 
опасност от развитие на хипоестрогенемия в резултат на едновременна липса 
на овулация и естрогенен внос. Такива жени трябва да бъдат проследявани 
клинично, като се следи за характерните оплаквания - сухота във влагалището, 
загуба на либидо, вазомоторна симптоматика. При евентуалната им поява трябва 
да се изследва нивото на естрадиола. Към прием  на естрадиол се преминава 
при наличие на две последователни изследвания под 100 pmol/l. При жени в 
пременопаузална възраст е подходящо да се изследва FSH за изясняване на 
генезата на хипоестрогенемията. 
 Рядко като страничен ефект при употреба на ПОХК-я може да се наблюдава 
повишена чувствителност на гърдите. Ако тя персистира по-дълго време е 
уместно преминаване към друг прогестагенен препарат.


