
Глава 7.
ДЪЛГО  ДЕЙСТВАЩА  ХОРМОНАЛНА  КОНТРАЦЕПЦИЯ

 ДДХК включва високоефективни, продължителни, обратими контрацептивни 
средства спестяващи необходимостта от ежедневни или свързани с половия 
контакт контрацептивни действия. Към нея отнасяме субдермалните импланти, 
инжекционните прогестагенни и комбинирани контрацептиви, хормонални 
влагалищни пръстени и вътрематочни средства освобождаващи прогестагени. 
Последните ще разгледаме в главата за вътрематочни контрацептивни средства.

КОНТРАЦЕПТИВНА  СИСТЕМА  NORPLANT
 Norplant (NP) е дългодействащ, неестрогенен обратим контрацептивен 
метод основан на отделянето на прогестаген. Представлява шест тръбички от 
Silastic (силикон) с дължина 34 мм и диаметър 2,4 мм, всяка от които съдържа 
36 мг кристален левоноргестрел. NP отделя 80 мкг дневно левоноргестрел при 
поставянето, 50 мкг в края на първата година 30 мкг от втората до петата. 
Протективният ефект срещу нежелана бременност започва 24 часа след 
инсерцията и продължава пет години. Инсерцията се осъществява до седмия 
ден от МЦ. При родилки, които не кърмят инсерцията може да се направи през 
първите четири седмици, при кърмачки - 6-та седмица след раждането. NP се 
поставя подкожно, брахиално. След почистване и локална анестезия със скалпел 
се прави малък разрез - около 3 мм. Тръбичките се въвеждат ветрилообразно с 
троакар. За инсерцията на NP трябва да има необходимото законодателство (8).
 При приемане на синтетични стероиди през устата, нивото им в плазмата 
бързо нараства и достига пик средно след около половин до два часа, след което 
спада преди въвеждане на следважата доза. Тези флуктоации в плазмените 
нива налагат дозата на стероидните хормони при хапчетата приемани един път 
дневно, да е достатъчно голяма, така че и след спадане на концентрацията да 
се осигурява надежден контрол на овулацията. NP има основното предимство, 
че осигурявайки относително постоянно освобождаване на прогестаген, 
флуктоацията се намалява до минимум, а оттам и дозата необходима за 
подтискане на овулацията. 
 Основният контрацептивен механизъм на NP през първата година е 
подтискане на овулацията. През втората година започват да се появяват отделни 
овулаторни цикли и тогава важно значение придобиват и допълнителните 
контрацептивни механизми - атрофия на ендометрима и промени в цервикалната 
слуз. Субдермалната система не подтиска нивото на естрогените, които търпят 
известна флуктоация, но средно са колкото през ранна фоликуларна фаза. 
Комбинирането на няколко механизма на действие позволява постигането на 
висока ефективност - степен на забременяване 0,2 на 100 женогодини, през 
първата година и 1,1 средно за петте години. При жени развиващи аменорея при 
употребата на NP степента на забременяване е още по-ниска. Теглото на жената 
не влияе върху ефективността на препарата. Като предимства на NP могат да 
бъдат посочени:
 1. Висока ефективност.
 2. Ниско, относително постоянно хормонално ниво, неоказващо негативно 
влияние върху въглехидратния и липиден метаболизъм.
 3. Пълна обратимост - бързо възстановяване на фертилността след 
отстраняване.
 4. Липса на естрогени и свързаните с тях странични действия.
 5. Продължителност.



 6. Несвързаност с половия контакт.
 Недостатъците са свързани главно с хирургичната интервенция и нарушен 
контрол върху менструалния цикъл. В началото доминира увеличено кървене, 
с напредване на продължителността на употреба, то намалява и се увеличава 
риска от аменорея. Недостатъците могат да бъдат обобщени по следния начин:
 1. Увеличена продължителност на менструалното кървене.
 2. Спотинг.
 3. Аменорея.
 4. Хирургично поставяне и сваляне.
 5. Затруднено премахване поради фиброзиране.
 6. Неудобство от визуализация на импланта.
 Премахването на импланта понякога може да създаде сериозни 
затруднения. Тръбичките трябва да се инсерират строго субдермално, в противен 
случай има опасност от развитие на фиброзна тъкан и трудно екстрахиране. 
 Страничните ефекти са свързани с действието на прогестагена и се 
изразяват в главоболие, повишаване на теглото, акне, хирзутизъм, депресия, 
страхови състояния. 
 Точната селекция на пациентките за NP е особено важна поради 
продължителността му и оперативното приложение. Подходящи за метода са:
 1. Жени желаещи дълготрайна но обратима контрацепция.
 2. Жени със завършена репродуктивна програма, нежелаещи необратима 
КЦ.
 3. Жени с проблеми от периодично прилагане на контрацептивен метод или 
такъв свързан непосредствено с койтуса.
 4. Пациентки с контраиндикации за IUD или прием на естрогени.
 Контраиндикациите за приложението на субдермалната контрацептивна 
система са сравнително малко:
 1. Злокачествени заболявания на гениталиите и млечните жлези.
 2. Недиагностицирани генитални кръвотечения.
 3. Сериозни цереброваскуларни или коронарни заболявания.
 4. Остри чернодробни заболявания.
 Обикновено NP се понася добре. Много рядко може да настъпи спонтанно 
изхвърляне на една или повече тръбички. В тези случаи, веднага след като 
мястото се успокои се поставят нови а междувременно се ползва алтернативен 
контрацептивен метод. Преждевременно отстраняване на субдермалната система 
се налага при:
 1. Бременност - веднага щом се потвърди.
 2. Тежки менструални кръвотечения.
 3. Повтарящи се силни главоболия или главоболия от мигренозен тип.
 4. Развитие на остро чернодробно заболяване.
 5. Сериозна локална инфекция неподдаваща се на лечение.               
 При консултиране на жени желаещи да употребяват NP специално 
внимание трябва да се обърне на възможността за възникване на нарушения в 
менструалния цикъл, да им се обясни същността на хирургичната интервенция и 
да се предупредят, че при поява на болка, кървене, гной в областта на импланта 
трябва незабавно да се потърси медицинска помощ, тъй като тези състояния 
могат да намалят ефективността на препарата.
 Разработени са и други системи за имплантиране - Norplant 2 (с две 
тръбички), Capronor - единична капсула съдържаща LNG с продължителност на 
действие 18 месеца, пелети съдържащи 35 мг NET - EN,  прогестеронови пелети с 
размер 3.2/11.5 мм, съдържащи 100 мг прогестерон, предназначени за кърмачки 
и други (64), като някои от тях може би ще намерят приложение в близко 
бъдеще.



DEPO  -  PROVERA
 Depo-Provera (ДМПА) е дългодействащ обратим хормонален метод за 
мускулно приложение. Използваният хормон е медроксипрогестерон ацетат в 
депо форма. ДМПА е бил въведен през 1954 г. за лечение на ендометриоза. 
През 1968 г. е одобрен от FDA като контрацептивно средство. Понастоящем се 
употребява от около 3,5 милиона жени в повече от 90 страни по света и има над 
1 000 научни публикации свързани с приложението му.
 ДМПА е микрокристална водна суспензия, която се инжектира 
интрамускулно на всеки 12 седмици в доза 150 мг. При жени неупотребяващи 
друга контрацепция, началната инжекция се прави в първите пет дни от МЦ и 
осигурява протекция от момента на поставянето. При жени употребяващи КОХК-
я или IUD, първата инжекция може да се постави по всяко време на цикъла, 
като хормоналните таблетки се продължават до края на опаковката а IUD се 
екстрахира в началото на следващата менструация. След раждане употребата 
на ДМПА започва на петия ден при некърмещи и след 6 седмици при кърмачки. 
Изследвания не са установили промени в обема и съдържанието на кърмата, 
както и в растежа и развитието на деца кърмени от майки ползващи препарата. 
След аборт приложението на ДМПА може да започне веднага.
 Oсновният контрацептивен механизъм на препарата е подтискане на 
овулацията чрез блокиране на преовулаторния пик на гонадотропните хормони. 
Допълнителни механизми са атрофия на ендометриума, промени в цервикалната 
слуз и може би променен мотилитет на тръбите. Нивото на естрадиола 
съответства на това през ранна фоликуларна фаза на менструалния цикъл. 
 При инжектиране на 150 мг ДМПА се постига подтискане на овулацията 
за 14 седмици. В клиничната практика последващите апликации се правят през 
12 седмици с оглед на абсолютно сигурен контрол на овулацията. Ако жената 
закъснее с някоя от поредните апликации и времето от предната е по-малко от 14 
седмици, може спокойно да се инжектира новата доза, при по-голямо закъснение 
трябва да се изключи бременност, след което се продължава с препарата.
 След инжектиране, серумната концентрация на медроксипрогестерон 
ацетата се увеличава и достига пик средно на десетия ден, след което 
постепенно започва да намалява. Повторното приложение след 12 седмици 
не води до акумулиране. При ползващи ДМПА средните нива на естрадиола 
измерени след 2, 4 и 5 години не показват сигнификантни разлики, което 
индиректно също дава информация за липсата на акумулиране дори при 
продължителна употреба.
 Ефективността на препарата е много добра - при приложение през 12 
седмици - степен на забременяване - 0,4 на 100 женогодини.
 Употребата на ДМПА може да доведе до нарушения в МЦ. През първия 12 
седмичен интервал 1/3 от жените са с нормално менструално кървене, 1/3 имат 
по-продължителна менструация и спотинг и 1/3 са с аменорея. При продължаване 
на ползването, процента на жените с кръвотечение и спотинг намалява, а този 
на жени с аменорея се увеличава, като съществува положителна корелация 
между продължителността на употреба и увеличаването на аменореята. 
Възобновяването на МЦ в тези случаи става в рамките на шест месеца след 
преустановяване на метода. Страничните ефекти на ДМПА  (71) са представени в 
таблица номер 1:
 



Странични  ефекти %
Главоболие      17.1
Абдоминален дискомфорт    13.4
Нервност       10.8
Замаяност       5.4
Намалено либидо     5.4
Астениа       3.8
Болки от разширени вени    3.6
Гадене       3.4  
Вагинален дискомфорт    2.8
Оплаквания от гърдите    2.7
Периферни отоци     2.1
Болки в гърба      2.1
Дисменорея      1.8
Депресия       1.7 
Акне        1.3
Косопад       1.2
Табл. No 1. Странични ефекти на ДМПА

 Използването на ДМПА може да доведе до увеличаване на теглото средно с 
около 2 кг през първата година и 1,5 кг до края на втората година. Един сериозен 
недостатък на метода е възможността за закъснение във възстановяването на 
фертилността след спирането му. Бременност може да настъпи най-рано четири 
месеца след последната апликация, но може да се забави и до 31 месеца. 
Възстановяването на фертилността не е свързано с продължителността на 
употребата. Смята се, че интервала от последната инжекция до забременяването 
е средно около 10 месеца. Не е установен повишен риск за плода при жени 
ползвали ДМПА преди бременността в сравнение със забременели без да ползват 
какъвто и да е контрацептивен метод преди това. 
 ДМПА редуцира риска от ендометриален карцином (релативен риск 0,2) и 
не променя риска от карцином на маточната шийка, яйчника и млечната жлеза. 
Има известни съмнения, че препарата може да има слаб ко-факторен ефект при 
карцинома на млечната жлеза при млади жени, които обаче не са потвърдени. 
Както всички прогестагени, така и Depo-Provera има метаболитни ефекти. 
Влиянието му върху липидната обмяна се изразява в намаляване на нивото на 
HDL. Данните за промяна в общия холестерол и LDL са нееднозначни и варират 
от непроменени до увеличени. Нарушенията във въглехидратния метаболизъм 
са статистически достоверни, но са много слабо изразени и са без клинична 
значимост. Има данни за промени в кръвосъсирването, но само намалението на 
антитромбин III e сигнификантно. 
 Обобщено предимствата на метода са: 
 1. Висока ефективност.
 2. Продължителност.
 3. Несвързаност с половия контакт.
 4. Липса на естрогени и обусловени от тях странични действия.
 5. Редовно проследяване на жените през три месеца при посещенията им за 
нови инжекции.
 ДМПА е походящ при:
 1. Жени желаещи дълготрайна, високоефективна КЦ, несвързана с половия 
контакт и неизискваща ежедневни мерки.
 2. Жени с контраиндикации за прием на естрогени.
 3. Жени със сърповидноклетъчна анемия. При ползване на препарата 
настъпват позитивни промени в хематологичния статус, тъй като прогестагените 



намаляват деформируемостта на еритроцитите.
 4. Жени с миома на матката.
 5. Кърмачки.
 Контраиндикациите за използване на ДМПА включват:
 1. Бременност.
 2. Недиагностицирани генитални кръвотечения.
 3. Остри чернодробни заболявания.
 4. Карцином на млечната жлеза.
 5. Жени с инсулт, БТЕ, дълбоки тромбофлебити.
 При контрацептивното консултиране на жени, които са склонни или са 
решили да ползват ДМПА трябва да се разясни възможността за възникване 
на менструални нарушения, характера им и да се обсъди вероятността за 
закъснение във възстановяването на фертилността, особено при пациентки 
планиращи бременност след спиране на употребата му.
 От чисто практическа гледна точка е важно да се спазва следното:
 1. Преди употреба флакона да се разклати силно.
 2. Инжектираното място да не се масажира.
 3. При всяка апликация да се уточни кога и къде ще се направи 
следващата.
 4. Най-добре е датата на следващата инжекция да се даде на жената в 
писмена форма.                    

NORISTERAT,  NORETHISTERONE OENANTHATE (NET-EN)
 Представлява маслен разтвор на норетистерон енантат (NET - EN). Прилага 
се в доза 200 мг интрамускулно веднъж на всеки 8 седмици. Ефективността, 
индикациите, страничните ефекти и контраиндикациите му  са подобни на ДМПА.

KOMБИНИРАНИ  ИНЖЕКЦИОННИ  КОНТРАЦЕПТИВИ
 Те имат две компоненти - естрогенна, представена главно от конюгирани 
естрогени с краткотрайно действие и прогестагенна, представена от производни 
на 17-хидроксипрогестерона и 19-нортестостерона с дълготрайно действие. Най-
често се използват Mesigyna, известен преди като HRP 102 ( 50 мг NET-EN + 5 
мг Estradiol valerate) и Cycloprovera ( 25 мг МPA + 5 мг Estradiol cypionate). Като 
цяло са относително по-ново средство, употребяват се в малък брой страни, 
клиничните проучвания за тях са малко, особено в дълготраен аспект. Прилагат 
се дълбоко интрамускулно, през 30 дни, като се започва в първите 5 дни на 
менструалния цикъл и осигуряват протекция от момента на поставянето. След 
аборт приложението може да започне веднага. Не са подходящи при кърмачки. 
Механизмът на действие е комбиниран - подтискане на овулацията, промени 
в ендометриума и цервикалната слуз. Ефективността им е висока - степен на 
забременяване - 0,2 на 100 женогодини през първите две години на употреба 
(64). 
 Предимствата на КИКЦ-ви са:
 1. Висока ефективност.
 2. Продължителност.
 3. Несвързаност с половия контакт.
 4. Съдържат конюгирани естрогени, имащи много по-малко странични 
действия в сравнение с ЕЕ, и най-вече много по-слабо влияние върху 
чернодробната продукция на ангиотензиноген и коагулантни протеини.
 5. Парентералното приложение позволява избягване на “first-pass” ефекта и 
осигурява по-висока бионаличност на естрогенната компонента.
 6. Приложението на препаратите през 30 дни дава възможност за 
ежемесечно проследяване на ползващите ги жени. 



 Основният недостатък на КИКЦ-ви са честите нарушения на менструалния 
цикъл, изразяващи се в неправилни кръвотечения, удължено менструално 
кървене, нередовен цикъл, срещащи се при повече от 1/3 от жените. За разлика 
от Depo-provera аменореята при комбинираните препарати е рядка - под 2% 
(64). Обикновенно нормализиране на цикъла се наблюдава след 6 - 12  месеца. 
Възстановяването на фертилната способност става за около три месеца след 
спиране на употребата. 
 Контраиндикациите за употреба на КИКЦ-ви са подобни на тези при КОХК-
я, но значително по-малко, тъй като конюгираните естрогени имат много по-слаб 
тромботичен ефект и по-ограничено влияние върху кръвното налягане и черния 
дроб. 
 КИХК-ви са подходящи при жени желаещи продължителна, високо 
ефективна контрацепция, несвързана с половия контакт и не изискваща 
ежедневен прием. Не са подходящи при тийнейджъри поради честите нарушения 
на менструалния цикъл. По същата причина не са особено подходящи при жени в 
пременопаузална възраст, при които тези състояния по принцип са по-чести. При 
контрацептивното консултиране е важно желаещите да ги употребяват да бъдат 
предупредени и подготвени за евентуални отклонения в менструалния цикъл, за 
да се избегне преждевременно прекратяване на ползването им.

ХОРМОНАЛНИ  ВЛАГАЛИЩНИ  ПРЪСТЕНИ
 
 Разработването на контрацептивни влагалищни пръстени съдържащи 
стероиди започва в началото на 70-те години. Направени са от силиконо подобни 
вещества и отделят продължително хормон, който се резорбира от влагалищната 
лигавица. Използват се два вида пръстени - с прогестаген и с комбинация 
естроген/прогетсген. По своята същност, те са своеобразна алтернатива 
съответно на ПОХК-ви и КОХК-ви. 
 В прогестагенните ХВП е изпозван LNG, а по-късно и 3-кето-дезогестрел, 
който е активния метаболит на дезогестрела. Съдържащият LNG  пръстен е 
с диаметър 5.5 см и дебелина 8.5 мм. Поставя се от употребяващата го жена 
дълбоко във влагалището, около маточната шийка като не е необходимо 
специално нагласяване. Освобождава 20 мкг LNG дневно и е ефективен за 
три месеца. Възстановяването на фертилната функция става веднага след 
спиране на употребата. Основният механизъм на действие е свързан с промени 
в цервикалната слуз и ендометриума. В малко повече от 25% от циклите се 
установява и липса на овулация. Ефективността е близка до тази на ПОХК-
ви. Както и при тях, най-често срещания страничен ефект са неправилните 
кръвотечения. Пръстенът може да се сваля по време на менструация, полов 
контакт, за почистване, като времето, през което не е във влагалището трябва да 
е максимално кратко. При избора на прогестаген важат съображенията описани в 
“Стратегия на контрацептивния избор” и “Кардио васкуларен риск” при КОХК-ви. 
 В комбинираните ХВП се използва ЕЕ + NETA или 3-кето-дезогестрел. 
Ефективни са в продължение на три месеца, като след всеки три седмици могат 
да се махат за една с оглед на получаване на отпадно кървене. 
 Предимства на ХВП: 
 1. Висока ефективност.
 2. Продължителност.
 3. Не изискват ежедневен прием, поради което отпада опасността от 
пропускане на таблетка и изискването за регулярен прием, както при ПОХК-я.
 4. Избягва се “first-pass” ефекта и неблагоприятното влияние върху 
гастроинтестиналния тракт.
 5. За разлика от инжекционните контрацептиви, действието на ХВП може да 



бъде спряно по всяко време.
 Специфичните странични ефекти на ХВП са предимно локални - влагалищно 
дразнене, дискомфорт, неприятна миризма, промени във вагиналната лигавица 
при продължителна употреба.
 При контрацептивното консултиране трябва да се обърне специално 
внимание на продилжителността на допустимото сваляне на прогестагенните 
пръстени и цикличното приложение на комбинираните.


