
Глава 9.
ПОСТКОИТАЛНА   КОНТРАЦЕПЦИЯ

 Методите за предпазване от бременност след полов контакт се означават 
като посткоитална контрацепция (ПККЦ), интерцепция ( от intercept - пресичане, 
прекъсване), morning-after pill или спешна контрацепция (Еmergency Contra-
ception), както понастоящем се смята за най-прецизно. Спешната контрацепция 
трябва да се употребява само след непротектиран или неадекватно протектиран 
полов контакт и в никакъв случай като продължителен метод или метод на 
избор. Смята се, че рискът от настъпване на бременност при полов контакт без 
предпазване, осъществен в средата на менструалния цикъл е около 7-8%.
 Първото хормонално средство използвано за спешна контрацепция е бил 
диетилстилбестролът (DES). Прилагал се е до 72 часа след единичен полов 
контакт в доза 25 мг - 2 пъти дневно за 5 дни, per os. Ефектът му се свързва 
с два основни механизма - промени в ендометриума и нарушен мотилитет 
на маточните тръби. Ефективността на DES e била много висока но поради 
установения риск от вагинална аденоза и аденокарцином при забременяване 
с женски фетус той е бил спрян от употреба. По-късно са изпробвани ЕЕ в 
доза 2-5 мг за 5 дни и конюгирани естрогени - 30-50 мг за 5 дни в комбинация 
с антиеметици. Най-честия страничен ефект, срещан в около половината от 
случаите е гадена и повръщане, което е наложило и едновременното прилагане 
на антиеметик. Останалите съобщавани странични ефекти - главоболие, диария, 
отоци, менструални нарушения, напрежение в гърдите, болки в корема, мускулни 
крампи, раздразнителност, депресия се срещат рядко. В литературен обзор 
(71), сумиращ резултатите от 21 статии разглеждащи употребата на естрогени 
като спешна КЦ, посочената степен на забременяване след прием на ЕЕ е 0,6, 
след DES - 0,7 и след конюгирани естрогени - 1,6. В заключение трябва да се 
отбележи, че високите дози естрогени са много ефективен метод за спешна КЦ но 
поради страничните ефекти не намират практическо приложение.
 Едно от най-често използваните посткоитални средства е комбинираната 
терапия - 100 мкг ЕЕ + 500 мкг левоноргестрел - 2 пъти през 12 часа (метод на 
Yuzpe). Тази доза се осигурява с две таблетки високодозиран препарат - 50 мкг 
ЕЕ/250 мкг LNG (Ovidon, Gravistat) приети след половия контакт и повторени 
след 12 часа. Комбинираната терапия се започва до 72 часа след коитус, като 
колкото по-рано се приеме първата доза, толкова сигурността е по-висока. 
Забременяването след нея варира от 0,2% до 7,4% в различни проучвания, 
като средно е около 1,8-2,0% (49,71). Най-честите странични ефекти са гадене 
и повръщане, поради което се съветва при появата им след първата доза, 
втората да се комбинира с антиеметик. При жени с хронични стомашно чревни 
заболявания е уместно антиеметика да се приеме 1 час преди първата доза. 
Наблюдават се и интерменструални кръвотечения и скъсяване на времето до 
началото на следващия менструален цикъл. 
 Абсолютните контраиндикации за комбинирана спешна контрацепция 
са много малко: мигренозен пристъп, остро чернодробно заболяване, активни 
артериални болести, активна порфирия. Няма данни за сигнификантни промени 
в кръвосъсирването след приложението на метода, но въпреки това при жени с 
анамнестични данни за БТЕ или венозни тромбози се предпочитат други средства.
 При употреба на ензимни индуктори (виж “Лекарствени взаимодействия 
на КОХК-ви”) хормоналната доза трябва да се увеличи с 50% (3+3 таблетки). 
Употребата на антибиотици не налага промени в дозата.
 Използването само на прогестаген за спешна контрацепция дава 



възможност да се редуцират още повече нежеланите странични ефекти. Такъв 
препарат е Postinor - 0,75 мг левоноргестрел. Приема се една таблетка след полов 
контакт. При неколкократни контакти, след първия се взима 1 таблетка и след 
8 часа - още една. За един месец не трябва да се приемат повече от 4 таблетки. 
Методът е ефективен при приложение до 48 часа след койтус. Механизмът на 
действие е комбиниран - подтискане на овулацията в зависимост от времето на 
приемане, промени в ендометриума и цервикалната слуз. Основните странични 
ефекти са гадене и нарушения в менструалния цикъл, изразаващи се главно в 
отпадно кървене, което може да персистира 2-3 дни след приема на таблетката и 
по-рядко аменорея. Ефективността на метода при правилно приложение е много 
висока. Seregely и Vero (1977), прилагат Postinor при 97 жени в продължение на 
396 цикъла при средна честота 3,4-4 полови контакта на месец и не установяват 
нито една бременност. Нарушения в менструалния цикъл е имало в 24% от 
жените. В по-нова работа Farkas прилага Postinor при 36 жени в продължение 
на 103 цикъла при честота на половите контакти 4,6-6,5 на месец. Също не 
установява бременности. В 11,1% е имало интерменструални кръвотечения 
и в 5,5% аменорея. Szczurowicz и Witczak (1990), прилагат препарата при 46 
жени/224 цикъла без да настъпи бременност. Странични ефекти е имало в 54,3% 
от случаите, като най-често се касае за: интерменструални кръвотечения - 8,9%, 
гадене - 8%, повишена чувствителност на гърдите - 8%, главоболие - 4,9%, 
замаяност - 1,8%, повишаване на теглото (1-1,5кг) - 1,8%. Оплакванията са били 
слабо изразени и не са довели до спиране на препарата. Контраиндикациите са 
много малко и се свеждат до бременност, чернодробни и жлъчни заболявания. 
 Независимо, че фирмата производител допуска употреба до 4 таблетки 
месечно, ние съветваме нашите пациентки да употребяват препарата еднократно. 
Приемането на няколко таблетки през време на един и същ цикъл увеличава 
значително риска от поява на менструални аномалии.
 Обобщено предимствата от ползването  само на прогестагенен препарат са 
следните:
 - отлична ефективност
 - много малко контраиндикации
 - липса на странични ефекти свързани с естрогени
 - възможност за приложение при нераждали за разлика от IUD.
 Отлична възможност за спешна контрацепция предлага използването на 
IUD с медна жичка. Те се поставят до 5 дни след непротектиран полов контакт, 
т.е. преди настъпване на имплантацията. Могат да се използват и до 10 дни след 
койтус, ако десетия ден не надвишава овулацията с повече от 5 дни. Fasoli et al. 
(71) обобщавайки резултатите от девет публикации в четири страни, включващи 
879 жени, съобщава само за една бременност - 0,11%. Предимства на метода са:
 - отлична ефективност
 - употреба и след 72-я час, когато хормоналните методи са неефективни
 - липса на странични ефекти от употреба на хормони
 - при раждали спиралата се оставя и осъществява дълготрайна 
високоефективна контрацепция.
 Недостатъци на метода:
 - по-висока цена
 - неподходящ при нераждали
 - необходимост от изключване на всички контраиндикации за използване на 
вътрематочни песари.
 За целите на спешната контрацепция може да се използва и Danazol в доза 
400-600 мг на два приема през 12 часа. При 998 жени (71) ползващи метода, 
степента на забременяване е била 2, тоест близка до тази при употреба на 
комбинирана терапия, като страничните ефекти, главно гадене и повръщане са 



били много по-малко. От практическа гледна точка, трябва да се подчертае, че 
даназолът почти не намира приложение като посткоитална КЦ.
  Антипрогестините, придобили популярност в последните години като 
средство за медикаментозен аборт, могат да се използват и за целите на 
спешната контрацепция. През 1980 г. е синтезиран първият антипрогестин - RU 
486 (Mifepriston). По-късно е създаден ZK 98734/Lilopriston и др. като всички са 
мощни компетитивни агонисти на естествения прогестерон. Мифепристонът е 
регистриран в много малко страни - Франция-1988 г.; Великобритания-1991 г.; 
Швеция- 1992 г. (3) и проучванията за употребата му като средство за спешна 
контрацепция са значително по-малко в сравнение с останалите методи. Все пак 
данни от последните три години (76) показват отлични резултати при приемането 
му в доза 600 мг до 72-я час от непротектиран полов контакт. Страничните 
ефекти като цяло са по-малко в сравнение с тези при комбинирана терапия и се 
изразяват главно в нарушения на менструалния цикъл. 
 От практическа гледна точка изборът на спешна контрацепция се свежда 
до три възможностти - комбинирана терапия, прогестаген и IUD. Употребата 
на вътрематочни песари се ограничава от паритета и наличието на повече 
контраиндикации, поради което обикновено те остават на второ място, главно 
когато са минали повече от 72 часа от половия контакт или не може да се 
прилагат хормони. Изборът на един от двата хормонални метода трябва да 
бъде строго индивидуализиран и да се направи след внимателна оценка на 
менструалния цикъл, гинекологичния статус и евнтуалното наличие на общи 
заболявания. 
 При консултирането, касаещо спешната КЦ трябва да се обърне специално 
внимание на факта, че ефективността на метода е толкова по-голяма, колкото по-
бързо след половия контакт се осъществи. Жените трява да се запознаят с точния 
начин на приемане на различните препарати и възможните странични ефекти и 
да се убедят, че спешната контрацепция е средство, което се използва само в 
екстрени случаи.


