Специализирани правила за добра медицинска практика за
първоначална консултация на двойки, търсещи лечение на безплодие.

Въведение:
Представената информация, базирана на подробна литературна справка, дава
препоръки за провеждане на първоначалната консултация на двойки с репродуктивни
проблеми, както и алгоритъм за първоначална оценка и изготвянето на подход за
лечение.
В България, условията за прилагане на асистираните репродуктивни технологии са
регламентирани с Наредба №28 от 20.06.2007 , изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011г. година
на МЗ.
Работна група:
проф. д-р Таня Тимева – САГБАЛ „Д-р Щерев“
проф. д-р Емил Ковачев – МУ Варна
д-р Георги Стаменов – МБАЛ „Надежда

Цел на правилника:
Да подпомогне специалистите по анушерство, гинекология и репродуктивна
медицина
пациентите

за
с

ефикасно
безплодие

провеждане
и

оценка

на
на

първоначалната
репродуктивните

консултация
им

на

проблеми.

Представените правила/препоръки се основават на издадените досега в световен
мащаб ръководства за лечение на безплодието, както и на актуални статии по
темата.
1. Основна специалност, за която се отнася настоящия наръчник Акушерство
и гинекология ш Репродуктивна медицина
2. Ключови думи:
Първоначална консултация, двойки с репродуктивни проблеми,

женски фактор,

мъжки фактор, безплодие, репродуктивни хормони
3. Кратко представяне на наръчника
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Описаните препоръки включват (1) първоначалната консултация на двойки с
репродуктивни проблеми, (2) първоначална оценка на репродуктивните проблеми,
(3) предпоставки за насока към репродуктивен специалист, (4) оценка на
рисковите фактори, свързани с околната среда и начинът на живот, (5) оценка на
женския и мъжкия фактор за безплодие, включително и необходимата информация
и предварителни изследвания за извършването на тази оценка

Първоначална консултация и
информиране на двойките с
репродуктивни проблеми

Първоначална оценка на
репродуктивните проблеми

Предпоставки за насока към
репродуктивен специалист

Оценка на рисковите
фактори, свързани с околната
среда и начина на живот
Оценка на мъжкия фактор за
безплодие

Оценка на женския фактор за
безплодие

Комплекс от предварителни
изследвания

Фиг.1 Схема на основните елементи и етапи в консултирането на двойки с
репродуктивни проблеми, които са включени в наръчника

4. Подробно представяне на наръчника.
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4.1.Първоначална консултация на двойки, търсещи лечение по повод безплодие
 При двойки с репродуктивни проблеми се препоръчва на първоначалната
консултация да пристъстват и двамата партньори.
 Двойки, които търсят консултация по повод съмнения за инфертилитет трябва
да бъдат информирани, че 80% от двойките в общата популация постигат
зачеване в рамките на 1 година, ако жената е на възраст под 40 години и не
използват контрацепция и имат редовни сексуални контакти.
 От тези, които не заченат през първата година, около половината ще заченат
през втората година (кумулативна успеваемост от 90%).
 Информирайте тези, които пристъпват към изкуствена инсеминация и имат
притеснения за плодовитостта си, че над 50% от жените на възраст под 40
години се очаква да забременеят в първите 6 цикъла на вътрематочна
инсеминация. Тези, които не забременеят при първите 6 инсеминации, около
половината ще успеят в рамките на следващи 6 (допълнителни 25%).
 Информирайте двойките, които пристъпват към изкуствена инсеминация и имат
притеснения за плодовитостта си, че използването на свежа сперма се свързва с
по-висока успеваемост в сравнение със замразена сперма. Въпреки това,
вътрематочната инсеминация, дори с използване на замразена сперма има повисока успеваемост от интрацервикалната инсеинация.
 Когато двойката има репродуктивен проблем, и двамата партньори трябва да
бъдат информирани, че психологическият стрес при мъжа и жената може да има
негативен ефект върху връзката и е вероятно да намали либидото и честотата на
сексуалните контакти, което на свой ред да допринася за проблем с
плодовитостта.
 Информирайте двойките, които имат притеснения за плодовитостта, че
женската плодовитост, както и мъжката, макар и в по-малка степен, намаляват с
напредването на възрастта
 Обсъдете шансовете за забременяване с двойките, които имат редовни
сексуални контакти или пристъпват към изкуствена инсеминация.
4.2. Първоначална оценка на репродуктивните проблеми
 На двойките, които имат притеснения за забременяването, трябва да се
предложи първоначална оценка на плодовитостта.
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 Специален въпросник относно начина на живот и сексуалната история на
партньорите трябва да се използва за идентифициране на хора с намалени
шансове за зачеване.
 Трябва да се предложи първоначална оценка на плодовитостта, както и
консултация относно подходящи опции за зачеване и на двойки, които не могат
да осъществят вагинално сношение, или такова би било свързано с трудности за
тях.
 Обстановката, в която се прави оценка и консултация на проблеми, свързани с
фертилитета, трябва да дава възможност на хората да обсъждат свободно
чувствителни теми като например сексуално насилие, еректилна дисфункция и
др.

4.3. Насочване към репродуктивен специалист
 Медицинските лица трябва да определят безплодието и периодът от време, в
което двойката опитва зачеване без успех, след което е необходимо да назначи
допълнителни изследвания за причините и евентуално лечение.
 Жена в репродуктивна възраст, която не е заченала в рамките на 1 година с
редовни сексуални контакти без предпазни средства, при отсъствие на известни
причини за безплодие, трябва да се насочи към по-нататъшни изследвания
заедно с партньора си.
 Препоръчва се лечение (1) след 12 месеца неуспешно зачеване след редовни
сексуални контакти без предпазни средства при възраст на жената под 35
години, (2) след 6 месеца неуспешно зачеване след редовни сексуални контакти
без предпазни средства при възраст на жената 35-40 години и (3) незабавна
оценка и евентуално лечение при жени над 40 години
 Жена в репродуктивна възраст, на която е прилагана изкуствена инсеминация (с
партньорска или донорска сперма) трябва да се насочи към допълнителни
изследвания, ако не е забременяла след първите 6 процедури, при отсъствие на
известни причини за безплодие.
 Когато инсеминациите са партньорски, партньорът също трябва да се насочи
към допълнителни изследвания.
 По-ранно насочване към консултация с репродуктивен специалист за обсъждане
на опции за зачеване, както и допълнителни изследвания и подходящо лечение е
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подходящо, в случаите когато жената е на възраст ≥ 35 години и/или има
известна клинична причина или рискови фактори за безплодие.
 Когато има планирано лечение, което може да засегне плодовитостта (напр.
противотуморна терапия), се предлага незабавно насочване към репродуктивен
специалист.
 Двойки, при които един от партньорите е с установена хронична вирусна
инфекция (хепатит В, хепатит С или ХИВ) трябва да се насочват към центрове,
които имат подходящата експертиза и условия да осигурят изследвания и
лечение за зачеване, намаляващо риска от предаване на инфекцията.
4.4. Оценка на рискови фактори, свързани с начина на живот и околната
среда, които имат отношение към безплодието
4.4.1. Употреба на Алкохол
 Жени, които се опитват да забременеят, трябва да се информират, че
ограничаването на консумацията до не повече от 1 до 2 алкохолни напитки
веднъж до два пъти седмично и избягването на епизоди на алкохолна
интоксикация намалява риска от увреждания в развиващия се плод.
 Мъжете трябва да се информират, че консумация на алкохол до 3-4 напитки на
ден не се свързва с намаляване на оплодителната способност.
 Мъжете трябва да се информират, че злоупотребата с алкохол има пагубно
въздействие върху качеството на спермата.
4.4.2. Тютюнопушене
 Жените пушачки трябва да бъдат информирани, че тютюнопушенето се
отразява негативно на плодовитостта им
 Жените пушачки трябва да се насочат към програма за подпомагане на отказа
от тютюнопушене.
 Жените трябва да се информират, че пасивното пушене има вероятност да
намали шансовете им за забременяване.
 Мъжете пушачи трябва да се информират, че има установена връзка между
тютюнопушенето и влошаването на спермалните показатели, и че отказът от
тютюнопушене може да подобри както плодовитостта им , така и общото им
здравословно състояние.
4.4.3. Прием на кофеин
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 Двойките трябва да бъдат информирани, че до момента няма еднозначни
доказателства за връзка между приема на кофеин-съдържащи напитки (кафе,
черен чай, кола) и проблеми с плодовитостта
4.4.5. Прием на фолиева киселина
 Жени, които планират бременност трябва да бъдат информирани че приемът на
хранителна добавка фолиева киселина преди зачеването и в периода до 12
гестационна седмица намалява риска от дефекти на невралната тръба в плода.
Препоръчителната доза е 0.4 mg дневно, а за жени, които имат предишно
раждане на дете с дефект на невралната тръба или са приемали антиепилептични медикаменти, или имат диабет, се препоръчва по-висока доза от 5
mg дневно.
4.4.6. Наднормено тегло
 Жени с индекс на телесна маса (ИТМ) равен или по-голям от 30 трябва да бъдат
информирани, че може да им отнеме по-дълго време да забременеят.
 Жени с ИТМ равен или по-голям от 30 и които нямат овулация, трябва да се
информират, че редуцирането на теглото ще повиши шансовете им за
забременяване.
 Жените трябва да се информират, че участието в групова програма включваща
физически упражнения и режим на хранене дава по-високи шансове за
бременност.
 Мъже с ИТМ 30 или по-висок трябва да се информират, че е възможно да имат
намалена плодовитост
4.4.7. Поднормено тегло
 Жени с ИТМ 19 или по-малко и които имат нередовна менструация или нямат
менструация трябва да се информират, че увеличаването на телесното им тегло
ще подобри шансовете им за забременяване.
4.4.8. Стягащо бельо
 Мъжете трябва да се информират, че е установена връзка между повишената
температура в скротума и влошаването на качеството на спермата.
4.4.9. Професионални рискове
 Някои професии са свързани с излагането на вредни въздействия (йонизиращи
лъчения, пестициди, вибрации, органични разтворители, тежки метали и пр.)
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които могат да повлияят негативно на плодовитостта при мъжа и жената, затова
трябва да се прави специална анкета за професионалните рискови вредни
въздействия и да се предложат съвети за избягването или намаляването на
тяхното излагане.
4.4.10. Прием на медикаменти (предписани и без рецепта) и хранителни добавки
 Някои медикаменти по лекарско предписание, както и такива отпускани без
рецепта, а също и хранителни добавки, използвани в спорта, могат да повлияят
на плодовитостта при мъжа и жената и затова трябва да се прави специална
анкета за прием на медикаменти и добавки и да се предложат при необходимост
промени в приема.
4.4.11. Честота и време на сексуалните контакти
 Двойки, които имат притеснения за плодовитостта си, трябва да бъдат
информирани, че вагинални сношения на всеки 2 до 3 дни повишават шансът за
бременност.
 За двойки, които правят изкуствена инсеминация трябва да се предвидят
процедури в периода на овулацията
4.4.12. Допълваща / алтернативна терапия
 Двойки, които имат притеснения за фертилитета си, трябва да бъдат
информирани, че към момента няма еднозначни категорични доказателства, че
различните видове допълваща или алтернативна терапия за проблеми с
плодовитостта са ефективни и повишават шансовете за забременяване и затова
такива форми на лечение не се препоръчват до излизане на резултати от позадълбочени изследвания.
4.5. Оценка на женския фактор за безплодие
4.4.1. Необходима информация и изследвания при първоначалния преглед
Подробно изследване на историята на репродуктивните проблеми, на медицинските
предпоставки, на хормонални и физикални прегледи могат да са индикаторни за
откриване на анатомични или физиологични причини за безплодието при жената. Въз
основа на получената информация е необходимо да се определят вида и броя на
необходимите допълнителни изследвания и прегледи, които трябва да бъдат
проведени.
4.4.1.1.Неоходими изследвания
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 Подробна гинекологична анамнеза
 Подробна консултация за наличието на придружаващи заболявания и
ендокринологична диагностика
 Подробна анамнеза за безплодие в семейството
 Анамнеза за предишни връзки и бремености в тях
 Информация за всички предшестващи хирургични интервенции при пациентите
и оценка на техния ефект върху безплодието и лечението на репродуктивните
проблеми
 Хормонални

изследвания

на

фоликулостимулиращия

хормон

(FSH),

лутеинизиращия хормон (LH), естрадиол (E2), антимюлеров хормон (AMH) от
проби, взети на 3 ден от менструалния цикъл. При стойности на FSH>10,
AMH<1.5 pg/ml или Е2>50 pg/ml е необходимо да се направят изследвания на
тироид стимулиращ хормон (TSH), свободен тироиден хормон 4 (FT4), антитироглобулин (Ant-TG), анти-тироид пероксидаза (Anti-TP) и пролактин (PRL)
на ден извън менструация, до 10 часа сутринта , без кафе и физически
натоварвания
4.4.1.2. Необходими физикални прегледи:
 Тегло, индекс на телесната маса, кръвно налягане, пулс
 Уголемяване на щитовидна жлеза и следене за наличието на възли
 Преглед на млечните жлези и оценка за секреция
 Чуствителност в областта на таза и коремната област, увеличен размер на някои
органи
 Преглед със спекулум на външни полови органи, влагалище и шийка на матката
 Изследване на влагалищна чистота и цервикален секрет за вагинални и
цервикални аномалии
 Търсене на аномалии на влагалището и порциото на маточната шийка
 Бимануален преглед за размер, форма и позиция на матката и аднексиални маси,
които имат отношение към репродуктивните функции
 Визуално изследване. Трансвагинален ултразвук - видими патологии и/или
аномалии на маточна кухина и аднекси, както и определяне на размер на
яйчници и брой антрални фоликули. Препоръчват се прегледи във фоликуларна
и лугеална фаза от менструалния цикъл
 Хистероскопия
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 Хистеросалпингография
 Признаци за допълнителен достъп на андрогени
 Не се препоръчва провеждането на диагностичната лапароскопия
4.4.2. Оценка на яйчниковия резерв
 Използвайте възрастта на жената като начален предиктивен индикатор за общия
й шанс за успешно забременяване чрез естествено зачеване или ин витро
оплождане
 Използвайте един от следните начини за определяне на очаквания овариален
отговор на стимулация с гонадотропини за АРТ:
o Общ брой на антралните фоликули:


<= 4  слаб отговор



>= 16  силен отговор

o Анти-мюлеров хормон:


<= 5.4 pmol/l  слаб отговор



>= 25.0 pmol/l  силен отговор

o Фоликуло-стимулиращ хормон 2-3ти ден от МЦ:


>=8.9 UI/l  слаб отговор



<=4 UI/l  силен отговор

 НЕ използвайте следните изследвания като самостоятелен начин за определяне
на очаквания изход от лечение на инфертилитет:
o Обем на яйчника
o Кръвоток към яйчника
o Инхибин В
o Естрадиол (Е2)
4.4.3. Нарушения на менструалния цикъл
 Жените, които се консултират по повод проблеми със забременяването, трябва
да бъдат разпитани за честотата и регулярността на менструалния им цикъл.
 На жените, които се изследват за проблемно забременяване, трябва да се
предложи кръвно изследване на серумни нива на прогестерон в средата на
лутеалната фаза на цикъла (ден 21 при 28-дневен цикъл), за да се потвърди
наличието на овулация въпреки регулярността на менструацията
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 Жени с удължен и нередовен менструален цикъл трябва да се насочат за кръвно
изследване на серумни нива на прогестерон. В зависимост от настъпването на
менструалния цикъл, това изследване може да се наложи да се направи в покъсен ден от цикъла (напр. ден 28 при 35-дневен цикъл), както и да се повтаря
ежеседмично до настъпването на следваща менструация
 Използването на базалната температура за потвърждаване на овулация не може
надеждно да предскаже овулацията, и затова не се препоръчва
 Жени с нередовен менструален цикъл трябва да се насочват за кръвни
изследвания на серумни нива на гонадотропините (фоликулостимулиращ
хормон и лутеинизиращ хормон)
4.4.4. Изследване на пролактин
 Жени с притеснения относно фертилитета не трябва рутинно да им се
назначават кръвни изследвания за измерване на пролактин.
 Такова изследване трябва да се назначава само при жени с овулаторни
нарушения, галакторея или тумор на хипофизата.
4.4.5. Изследвания за функция на щитовидна жлеза
 Жените с възможни проблеми с фертилитета нямат по-висока честота на
заболявания на щитовидната жлеза в сравнение с общата популация, и затова
не трябва да се изпращат рутинно за изследване на щитовидната функция.
 Изследвания за оценка на щитовидната функция трябва да се назначават само
при жени с изразена симптоматика на заболяване на щитовидната жлеза.
4.4.6. Изследване за вероятни тубарни или маточни аномалии
 Жени, за които не е известно да имат съпътстващи заболявания (като тазововъзпалителна болест, предишни извънматочни бременности или ендометриоза),
трябва да се насочат за хистеросалпингография (ХСГ) за проверка на
запушвания на маточните тръби, тъй като това е надежден тест за изключване
на тубарна оклузия, и е по-неинвазивен и по-финансово ефективен от
лапароскопията
 Където има подходяща експертиза и условия, скринингът за тубарна оклузия
може

да

се

извърши

и

посредством

хистеросалпинго-контрастна

10

ултрасонография, за жени, които нямат известни съпътстващи заболявания в
малкия таз.
 Жени, които имат съпътстващи заболявания на малкия таз, трябва да се насочат
към лапароскопия или лапароскопия и оцветяване с метиленблау , така че да
може да се изпълни едновременна оценка на тубарна и тазова патология
4.4.7. Вирусологични изследвания
 Всички пациенти, които се подготвят за АРТ процедура, трябва да се насочат за
изследване за ХИВ, хепатит В и хепатит С и сифилис
 Пациенти с положителни резултати за една или повече инфекции трябва да
бъдат специално консултирани и насочени към специалист за подходящо
клинично лечение
4.6. Оценка на мъжкия фактор за безплодие
4.5.1. Необходима информация за първоначалния преглед


Възраст на пациента



Предишни опити за зачеване (партньор, резултат, усложнения)



Педиатрична история: крипторхизъм, хипоспадия, усукване на тестисите,
паротит, oрхит



Развитие - възраст на настъпване на пубертета



Използвани методи за контрацепция



Честота на половия акт и евентуална сексуална дисфункция (либидо, ерекция и
еякулация)



Предишни

хирургични

операции

(скротум,

ингвинална

област,

корем,

ретроперитонеум, простата, пикочен мехур), болнични престои, заболявания и
наранявания (болести, свързани с пикочо-половата система, неврологични
заболявания, увреждания на гръбначния стълб, респираторни инфекции и
сексуално предавани болести)


Приемане на медикаменти (вкл. стероидни хормони) и алергии



Семейна история на вродени генетични дефекти и/или забавяне в развитието



Предишни генетични изследвания или известен статус на носителство



Излагане на опасни вещества и субстанции



Прилагана радио- или химиотерапия
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Употреба на цигари, алкохол, наркотици

4.5.2. Необходими хормонални изследвания
 Минималните

изследвания

включват

измерване

на

сермуните

нива

на

фоликулостимулиращия хормон (ФСХ) и сутрешните нива на тестостерон
 Допълнителни изследвания, които могат да се препоръчат при определени
индикации

са повторно измерване на сутрешния тестостерон, свободен

тестостерон, лутеинизиращ хормон (ЛХ) и пролактин.
Стандартните хормонални профили и различни клинични проявления са представени в
таблица 1.
Табл. 1 Хормонален профил при мъжа и различни клинични картини
Фоликуло-

Лутеинизиращ

стимулиращ хормон

хормон

ниски нива

ниски нива

ниски нива

нормални нива

нормални нива

нормални нива

високи нива

високи нива

ниски нива

нормални нива

нормални или ниски

нормални или

нива

ниски нива

ниски нива

високи нива

Хипогонадотропен
хипогонадизъм

високи или нормални

Нарушена

нива

сперматогенеза

Тестостерон

Пролактин
нормални или
високи нива

Тестикуларна
недостатъчност
Хипогонадотропен
хипогонадизъм
Пролактином

4.5.3. Необходими физикални прегледи
 Височина, тегло и индекс на телесната маса
 Вторични полови белези - окосмяване, мускулна маса, тип на затлъстяване
 Коремна и ингвинална област – белези от предишни операции
 Пенис – позиция на меатуса
 Скротум:
 Тестиси - размер на тестисите, плътност, наличие на твърди образувания,
позиция
 Епидидимис – Наличие на цисти,
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 Vasa deferentia – агенеза, атрезия, гранулом
 Сперматична връв - варикоцеле
4.5.4. Спермограма
 Резултати от спермограма като част от първоначална оценка на плодовитостта
трябва да се оценяват спрямо актуалните референтни стойности на Световната
здавна организация (WHO 2010)
o Обем >= 1.5 мл
o pH >= 7.2
o концентрация >= 15 млн/мл
o общо брой сперматозоиди в еякулат >= 39 млн
o общо подвижни (% прогресивно подвижни и непрогресивно подвижни
форми): >= 40% подвижни и >=32% прогресивно подвижни
o виталност >= 58% живи сперматозоиди
o морфология >= 4% нормални форми
 Ако резултатите от първата спермограма се отклоняват от нормата, трябва да се
предложи повторен потвърдителен анализ, а при потвърждаване на резултатите
и допълнителни изследвания (тест за ДНК фрагментация, морфология по
Крюгер)
 Повторната спермограма трябва по възможност да се насрочи минимум 3
месеца след първата, за да се даде възможност за приключване на един цикъл на
спермогенезата. Ако обаче са установени тежки отклонения в броя на
сперматозоидите (азооспермия или олигозооспермия), повторната спермограма
трябва да се направи възможно най-скоро.
 При

силно

препоръчват

изразена

олигозооспермия

допълнителни

(<5

изследвания

млн
–

сперматозоиди/мл)

генетични

се

изследвания

(кариотипизиране и Y-хромозомни микроделеции)

 Без допълнителни клинични предпоставки за първична оценка на безплодието
не се препоръчва използването на лапароскопия, функционални тестове на
сперматозоидите,

диагностична

тестикулярна

биопсия,

тестване

за

тромбофилия, имунологични изследвания, кариотипизиране, ендометриална
биопсия и серумен пролактин.
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Обобщена информация за оценката на женските и мъжките фактори на безплодие е
представена в таблица 2.
Табл. 2 Първоначална оценка на възможните причини за репродуктивни проблеми при
консултираната двойка пациенти
Фактор за безплодие

Изследвания

Женски
История на
репродуктивните проблеми
Физически проблеми / аномалии
Оценка преди забременяване
Допълнително изследване
на етиологията на безплодието

Намален
резерв

овариален 


AMH, FSH, E2
Трансвагинална
ултрасонография
преброяване
антралните фоликули

с
на

Овулаторна дисфункция

Функционален
тест
за
овулация (серумни нива на
P4)

Тубарен фактор




Хистеросалпингография
Хистеросалпингоконтрастна сонография

Маточен фактор



Трансвагинална
ултрасонография
Хистероскопия
Сонохистерография
Хистеросалпингография




Мъжки
История
на репродуктивните проблеми
Физически проблеми / аномалии
Хормонален статус

FSH,
тестостерон,
пролактин

Спермограма

Обем,
концентрация,
подвижност, морфология и
виталност

LH,

*AMH – анти-мюлеров хормон; FSH – базални нива на фоликуло-стимулиращ хормон.
E2 – естрадиол, P4 - прогестерон
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