
                                                    ИЗКУСТВО                    8- 14 октомври 2020 г.               3

Секс и нежелана бременност
60 години от създаването на първото антибебе хапче

Идеята за предпазване от 
нежелана бременност не 
е от вчера. Причините да 
се прибягва до вземане 
на контрацептиви (про-
тивозачатъчни средства) 
са най-различни и не се 
ограничават само до се-
мейно планиране. Про-
блемът нежелана бремен-
ност е занимавал хората 
от древни времена, като 
подходът към решаването 
му е различен в зависи-
мост от климата, сезона, 
наличните средства, рели-
гията и морала на епоха-
та. Едни от най-древните 
запазени писмени доку-
менти описващи контра-
цепция са папирусите от 
Древен Египет; папирусът 
на Еберс от 1550 г. пр.н.е. 
и папирусът на Кахун от 
1850 г. пр.н.е. В тях е оп-
исана употреба на мед и 
листа от акация и мъх, 
които се поставят във вла-
галището, за да блокират 
спермата.Използването 
на презервативи, както 
и оттегляне по време на 
полов акт „разливане на 
потомството“ еякулиране 
извън влагалището са кон-
трацептивни методи из-
ползвани също в Древен 
Египет. Друг популярен 
метод за контрацепция в 
Египет е бил използване-
то на смес от крокодилски 
фекалии и ферментира-
ло тесто. Поставянето на 
тази смес във влагалище-
то е целяла препречването 
на пътя на сперматозоиди-
те, за да не могат да дос-
тигнат до матката. 
Древните минойци, егип-
тяни, гърци и римляни-
са използвали билката 
силфий (резене) като 
контрацептично сред-
ство. Поради голямата си 
ефективност, силфият е 
бил толкова важна стока 
в Античността, че дори е 
изобразен върху древна 
сребърна монета от Ки-
рена, днешна Либия. Тази 
билка е растяла само в 
околностите на Кирена. 
Поради голямото търсене 
растението е изчезнало 
около100-200 г. пр.н.е. За 
да се предпазят от бре-
менност, някои жени в 
Древна Гърция са пиели 
също течно олово и жи-
вак.
Древните народи в Близ-
кия Изток и Индия пък са 
използвали като контра-
цептив слонски фекалии, 
а китайските проститут-
ки и конкубини са пиели 
олово, живак или арсен, 
понякога и трите едновре-
менно, за да се предпазят 
от нежелана бременност. 
Еврейската, християнска 
и мюсюлманската рели-
гии имат силно негативно 
отношение към контра-
цепцията. В Битие 38:9-10 
се споменава за прекъсва-
не на половото сношение 
(coitus interruptus), т.нар. 
прекъснат полов акт като 
метод за контрацепция, 
когато Онан „излива семе-
то си“ (еякулира) на земя-
та, за да не стане баща на 
дете на съпругата на по-
чиналия си брат Тамар, за 
чието си деяние Онанза-
плаща според Библията с 
живота си: „Онан знаеше, 
че потомството няма да 
бъде негово; и затова, кога 
влизаше при братовата си 
жена, изливаше (семето) 
на земята, за да не даде 

потомство на брата си.А 
това, което правеше, беше 
зло пред очите на Госпо-
да; и Той умъртви и него.“
За разлика от Юдаизма и 
Исляма, където сексът се е 
възприемал и като брачно 
удоволствие, то в Христи-
янството сексът е разглеж-
дан само като средство за 
възпроизвеждане.В тази 
връзка може да се пред-
положи, че Онан е дейст-
вал така, за да има повод 
да спи по-често и за удо-
волствие със съпругата на 
покойния си брат, носамо 
Бог знае ...
Водейки се от Стария за-
вет, Римокатолическата 
църква в средновековна 
Европа обявява всеки-
опит за прекъсване на 
бременност за неморал-
но деяние. Поради това 
използването на контра-
цептиви е било стриктно 
забранено. Въпреки това 
през Средновековието са 
били използвани редица 
начини за контрацепция 
като прекъсване на поло-
вия акт (coitus interruptus)
и поставяне на корен от 
лилия и седефче във вла-
галището на жената (като 
крайна мярка детеубий-
ство след ражданетои 
дори изяждане на деца по 
време на глад, за които се 
е смятало, че са заченати 
по време на Велики пос-
ти).Пуританите в Англия 
и Северна Америка, които 
като ревностни християни 
са водили целомъдрен жи-
вот, обличалиса се скром-
но в дрехи от тъмно сукно 
и са се отнасяли негатив-
но към разкоша и разпус-
натите нрави в кралския 
двор, аристокрацията и 
висшето духовенство, но 
също като католиците са 
били яростни противни-
цина противозачатъчните 
средства под каквато и 
да било форма. Въпреки 
целомъдрието и скром-
ността си те са знаели, 
че една жена забременява 
по-лесно, когато изпитва 
оргазъм по време на полов 
акт, и са се съобразявали с 
това. 
В мюсюлманската рели-
гия, която също като хрис-
тиянската произлиза от 
Юдаизма, се допуска пра-
венето и на орален секс, 
докато аналният секс не 
се разрешава в нито една 
от трите религии, защото 
се свързва с хомосексуал-
ността.
С възникването на Рене-
санса и воденето на по-
разкрепостен начин на 
живот е започнала и упо-
требата на презервативи, 
изготвени от овча кожав 
Европа, но масовото из-
ползване на презервативи 
настъпва едва през 20 век. 
Историята на „спирала-
та“ започвав началото 
на 20 век. През 1909 г. в 
днешна Полшанемският 
лекар Рихард Рихтерот 
Силезия поставя израбо-
тен от него вътрешнома-
точен песар на жена, 
състоящ се от пръстен, 
изрязан от черво и увит в 
копринени нишки. В спи-
санието „Zentralblattfür 
Gynäkologie“ от 1911 г. 
(стр. 1421) е цитиран науч-
ния труд над-рЕрвин Лиик 
от Гданск (DMW 1911 № 
19). Копринени конци по 
метода на Рихтер са били 
вмъкнати в матката на 

28-годишна майка на две 
деца и са довели до тежък 
пелвиоперитонит:„Лиик 
счита метода на Рихтер за 
неподходящ, както и по-
ставянето на вътрематоч-
ни щифтове, които също 
причиняват възпаление“.
Въпреки всички медицин-
ски и морални опасения 
(Провокира ли спиралата 
аборт?),методът на Ри-
хтер е доразвит от Ернст 
Грефенберг (пръстен на 
Грефенберг). Първите 
песари са пуснати през 
30-те години на миналия 
век. Вътрематочната кон-
трацепция успява да се 
наложи иоще е уважаван 
метод, използван хиляди 
пъти.
През 1916 г. е открита 
първата клиника за кон-
трол на раждаемостта в 
САЩ от Маргарет Сан-
гер. Въпреки последва-
лия арест, в следващите 
десетилетия Сангер про-
дължава своята дейност и 
името й е тясно свързано 
със създаването на първо-
то антибебе хапче на хор-
монална основа. 

Enovid 10: Първото хор-
монално противозача-
тъчносредство
Оралният контрацеп-
тив Enovid 10 е пуснат в 
продажбана 10.06.1957 
г.и първоначално е из-
ползван преди всичко за 
лечение на менструални 
разстройства. Впослед-
ствие на 23.06.1960 г. е 
допуснати като проти-
возачатъчно средство 
само за омъжени жени в 
САЩ, а на 18.08.1960 г.и 
във Федерална републи-
ка Германия. През 1961 
г.препаратът е допуснат 
като контрацептив също 
така във Великобритания 
и Канада. Идеята и основ-
ната концепция за разра-
ботването на Enovid 10 са 
дело на биолога Грегъри 
Пинкъс и медицинската 
сестра и активистка Мар-
гарет Сангър. Хрумването 
на Сангър за създаването 
на такъв препарат е на-
мерило много други при-
върженици освен Пинкъс. 
Проектът по създаването 
на антибебе хапче се огла-
вява от Грегъри Пинкъс. 
Към тях се присъединя-
вати водещата биоложка 
Катрин МакКормик, както 
и други специалисти.
Enovid 10 включва в 
състава си два хормона 
– естроген и прогестин, 
който е вид синтетичен 
прогестерон. За първи път 
като контрацептив e бил 
използван прогестинът 
норетинодрел, разрабо-
тен през 1953 г. от Франк 
Колтън. През 1951 г. Карл 
Джераси /евреин от бъл-
гарски произход/ създава 
норетиндрона, употре-
бяван масово в много 
от първите разработени 
хормонални препарати за 
предпазване от бремен-
ност. Както Колтън, така 
и Джераси са работили 
независимо от Пинкъс 
и не подозирали за упо-
требата на прогестин в 
проекта на своя колега 
и екипа му. Enovid 10 е 
разработен в началото на 
60-те години на миналия 
век в лабораторията на на-
учния център „Worcester 
Foundation“, а впослед-
ствие – пуснат като лекар-

ство на пазара и разпрос-
транен от създадената 
през 1888 г.американска 
компания „Searle“със се-
далище в Чикаго.
Появата на Enovid 10 се 
смята от специалистите за 
ключов момент в история-
та на ембриологията, тъй 
като е променила изцяло 
визията на обикновени-
те хора по отношение на 
контрола на раждаемостта 
и извършила революция 
в методите на женската 
контрацепция. Антибебе 
хапчето е било създаде-
но най-вече в отговор на 
проблемите, свързани 
със семейното планиране 
и с мисия за намаляване 
на човешката популация 
на територията на САЩ 
като отговор на икономи-
ческата депресия от 1929 
г., когато бедността сред 
американското население 
е била сериозен проблем. 
Стратегията е била създа-
ване на малки семейства с 
цел осигуряване на доста-
тъчен финансов ресурс за 
нормалното отглеждане 
на всяко дете. Както Сан-
гър, така и МакКормик са 
били убедени, че семейно-
то планиране и контролът 
на раждаемостта са от го-
лямо значение за предос-
тавянето на повече права 
на жените и за подобрява-
нето на живота им.Според 
Сангър появата на кон-
трацептива е целялои 
намаляванетона извърш-
ването на опасни аборти, 
разпространена практика 
преди всичко сред бедни-
те жени на САЩ.
Преди пускането на 
Enovid 10 на пазара Пин-
къс съобщил по време 
на 50-та Международна 
конференция за плани-
рано родителство през 
1955 г., че при експери-
мент със зайци двете ве-
щества – норетинодрел 
и норетиндрон– са пока-
зали отличен потенциал 
да участват в състава на 
бъдещо противозачатъч-
но средство на хормонал-
на основа. В периода от 
1954 г. до 1955 г. специа-
листът Джон Рок провел 
няколко клинични експе-
римента с норетинодрел 
в Бостънската болница 
„Free Hospital for Women“. 
Едрис-Райс Урей про-
вежда от 1957 г. до 1958 
г.клинични експерименти 
сEnovid 10 в Пуерто Рико.
До този момент оралната 
контрацепция е един от 
най-популярните методи 
в развитите държави за 
предпазване от нежелана 
бременност. Над 60% от 
жените в Скандинавски-
те страни, около 30% от 
жените в Германия, около 
28% от жените в САЩ, 
13-14% от жените в Испа-
ния използват този метод 
за предпазване. 

През 2020 г. хапчето за 
контрацепция навърши 
60 години. Честит юби-
лей!

Антибебе хапчето на-
прави много: то даде 
възможност на жените 
да правят секс, без да се 
притесняват от нежелана 
бременност; то спомогна 
за това, сексът да стане 
по-безгрижно удоволст-
вие. То намали броя на 
нежеланите бременнос-
ти и на високорисковите 

аборти, някои от които 
жените са предприемали 
сами,използвайки кука за 
плетене. 
Но противозачатъчното 
хапче има и странични 
ефекти. Например, това 
могат да бъдат наруше-
ния на кървенето, гадене, 
наддаване на тегло, де-
пресия, главоболие, акне, 
по-малко желание за секс, 
сърдечни инфаркти и най-
вече тромбози. И поради 
това броят на жените, 
които използват противо-
зачатъчни таблетки, по-
стоянно намалява. Според 
проучване на AOK (една 
от големите здравнооси-
гурителни каси в Герма-
ния) 72% от анкетираните 
жени през 2010 г. са по-
лучавали таблетките по 
лекарско предписание, а 
през 2019 г. само 54%. 
Дълго време това не е 
било известно на много 
мъже. Според списание-
то „Men’s Health“ около 
55% от анкетираните през 
2017 г. мъже са заявили, 
че предпочитат жената да 
пие хапчето. Анкета на 
„Cosmopolitan“ през 2016 
г. води до повече яснота: 
всеки трети мъж е бил на 
мнение, че контрацепци-
ята е женска работа. Все 
пак 49% от анкетираните 
са споделили, че биха ис-
кали да знаят повече за 
контрацепцията при же-
ните.
Според немския редактор 
и колумнист Кристиан 
Воорен това, което жени-
те търпят от десетилетия, 
много от мъжетеизглеж-
да сами не са готови да 
понесат. В края на 2011 
г. е проведено клинично 
изследване на противо-
зачатъчно хапче за мъже. 
Някои от участниците в 
това изследванеса се оп-
лаквали от главоболие, 
акне, наддаване на тегло и 
по-малко желание за секс. 
Именно това търпят жени-
те от десетилетия –без да 
се имат предвид наистина 
сериозните рискове като 
инфаркт, тромбоза и бе-
лодробна емболия. След 
това изследване повечето 
фармацевтични компании 
са спрели да разработват 
противозачатъчно хапче 
за мъже.Воорен смята, 
че от една страна, това 
е типична сълзливост. 
От друга страна, просто-
то придържане към съ-
щия принцип и неговите 
слабости всъщност не е 
идеалното решение. Но 
би било справедливо и 
мъжете да се подложат 
на такива рискове. Това 
би изострило съзнание-
то на мъжете, които така 
или иначе са биологично 
привилегировани: те не са 
тези, които износват де-
цата. Те също не страдат 
от болка по време на мен-
струация. Но това не озна-
чава, че те не би трябвало 
да имат нeщо общо с това.
Воорен казва: „По-добре 
би било, ако има алтер-
нативи. Разбира се, че ги 
има. За жените вече има 
около две дузини повече 
или по-малко безопасни 
варианти от диафрагма 
до спирала, от фемидом 
до календарен метод. За 
мъжете има презервативи 
или окончателното ре-
шение да се подложат на 
вазектомия. И който каже 
coitus interruptus, сега има 

право да спре да чете.“
Според Воорен, мъжете 
пропускат възможност, 
като оставят въпроса за 
контрацепцията на отго-
ворността на жените.Той 
смята, че мъжете действат 
така, защото не искат да 
си нарушават удобството 
от егоистичниподбуди.
„Защо някой би изразход-
вал пари,би полагал уси-
лия и би поел здравослов-
ни рискове за нещо, което 
жената е правила и прави 
вече шест десетилетия?Не 
би ли било суверенно и 
самоопределящо за един 
мъж той да поеме дълго-
срочна контрацепция и да 
не разчита на това,жената 
да я поеме? Особено 
извън постоянни парт-
ньорства или бракове, в 
отворени отношения или 
като сингълс - като бекъп 
на презерватива? Не като 
безкористен помощник, а 
от личен интерес. И така, 
къде останаха силните ис-
кания за дългосрочна кон-
трацепция за мъжете?“
Във връзка с 60-годиш-
нината от създаването на 
първото антибебе хапче 
на хормонална основа-
колумнистът Кристиян 
Воорен, като журналист 
провокира умишлено с 
различни идеи за създава-
нето на методи за мъжка 
контрацепция, някои от 
които са крайно радикал-
ни и много вероятно не 
биха получилишироко 
одобрение. От една стра-
на Воорен е прав в това, 
че много мъже не си дават 
сметка на какви странич-
ни действия и здравослов-
ни рискове се подлагат 
жените,приемащи анти-
бебе хапчета, но от друга 
е неправилно и неприем-
ливо мъжете да бъдат тре-
тирани като безотговорни 
егости и да им се внушава 
вина, само поради това, че 
билибиологично „приви-
легировани“ като мъже, 
каквото и да означава 
това.
Независимо от опитите на 
журналисти, социолози, 
феминистки, трансджен-
дер-идеолози и пропа-
гандисти да се наложи 
идеята за унисекс и да не 
се прави никаква разлика 
между мъж и жена, чо-
вешката биология винаги 
намира „задна“ врата, за 
да ни покаже, че все пак 
има разлики между поло-
вете, които не бива да се 
игнорират било то поради 
конюнктурни или идеоло-
гически причини.
Може би лекарите и био-
лозите трябва да напом-
нят, че в реалния живот 
мъжете не могат просто 
да пришият неродени-
те си деца в бедрото си 
и да ги износят, както е 
направил,според гръцка-
та митология, бог Зевс с 
неговия нероден син бог 
Дионис.А решението на 
повечето фармацевтични 
компании да спрат раз-
работването на противо-
зачатъчно хапче за мъже, 
си има своето обяснение, 
което е тясно свързано с 
половата специфика при 
мъжете. Сперматогене-
зата при мъжете е един 
постоянен процес и за 
разлика от овогенезата 
при жените не става дума 
за узряване на една яйце-
клетка веднъж месечно 
или в по-редки случи на 

две и повече яйцеклетки. 
Поради постоянното про-
извеждане на сперматозо-
иди в тестисите на мъжа, 
създаването на ефективно 
мъжко противозачатъчно 
средство е много по-труд-
но и евентуалните риско-
ве от странични действия 
и получаването на много 
сериозни здравословни 
проблеми са доста по-ви-
соки при мъжете, защото 
дозата от препарата, която 
мъжете трябва да приемат 
е много по-голяма. Точ-
нотези особености при 
мъжете накараха много 
фармацефтични компании 
да се откажат от разработ-
ването на антибебе хапче 
за мъже и това няма нищо 
общо със сълзливост или 
мъжки егоизъм. Като ра-
ционално действащи ико-
номически субекти фар-
мацефтичните компании 
току-така не се отказват 
от печалба, особено след 
като вече са инвестирали 
време и сериозни финан-
сови ресурси. 
С времето позицията на 
Kатолическата църква 
към контрацептивите 
леко се променя. Използ-
ването на презервативи 
се акцептира и причина-
та е не контрацепцията, 
а по-скоро предпазване-
то от венерически бо-
лести. През февруари 
2016 г. папа Франциск 
споделя пред агенциите 
Frans Press (Франция)и 
DPA(Германия), че праве-
нето на аборт е престъпно 
деяние, но използването 
на котрацептиви може да 
бъде оправдано в краен 
случай. „Абортът не е тео-
логичен, а е човешки, ме-
дицински проблем. Убива 
се един човек, за да бъде 
спасен друг. Това, само по 
себе си, не е религиозно 
зло, а е човешко зло“, смя-
та той.
Папа Франциск припом-
ни, че Павел Шести, който 
бе папа от 1963 г. до 1978 
г., е позволил на монахи-
ните в Конго да ползват 
средства за предпазване 
от забременяване, в слу-
чай че бъдат изнасилени 
от военни. Той е на мне-
ние, че избягването на 
бременността не е абсо-
лютно зло.
Все пак трябва да се под-
чертае, че въпреки крити-
ките и рисковете антибебе 
хапчето си остава и през 
2020 г. най-често използ-
ваното и желано средство 
за контрацепция в Герма-
ния. То бива използвано 
при 38% от жените на 
възраст между 14 и 44 го-
дини. За ненавършилите 
22 години препаратътсе 
заплаща от германски-
те здравноосигурителни 
каси.
В заключение следва да 
се изтъкне, че нито един 
от методите на контрацеп-
ция не дава 100%гаранция 
за предотвратяване на не-
предвидена и нежелана 
бременност. Животът е 
упорито нещо ивинаги 
търси начин да се прояви. 
Въпреки предприетите 
мерки стават „грешки“ 
и това е добре. Поняко-
га една такава „грешка“ 
е може би най-хубавото 
нещо,което може да се 
случи.

Д-р Димитър Станков - 
политолог и биотехнолог

Берлин, 23.08.2020 г.


