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Lietuvos akušerių ginekologų draugija 
 

KREIPIMASIS 
Dėl daugiavaisių nėštumų dažnio po pagalbinio apvaisinimo procedūrų sumažinimo 

2020 09 21 
Vi lnius 

 
Valstybinės ligonių kasos prie SAM (VLK) duomenimis, nuo 2017 m.  balandžio mėn. iki 2020 m. liepos mėn., 

pasinaudojus privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis kompensuojamomis pagalbinio apvaisinimo 
paslaugomis, Lietuvoje gimė 1212 vaikų: 681 šeima susilaukė vieno vaiko, 249 – dvynių, 11 – trynių. 

2020-09-02 d. LAGD Valdybos posėdžio metu buvo pasidžiaugta pagerėjusiu vaisingumo sutrikimų 
diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumu, geru pastojimo po pagalbinio apvaisinimo ne moters kūne 
procedūrų dažniu, gimusių vaikų skaičiumi, tačiau tuo pačiu buvo išreikštas susirūpinimas dėl didelio daugiavaisių 
nėštumų dažnio po pagalbinio apvaisinimo procedūrų – 27,6 proc. 

Palyginus su vienvaisiu nėštumu, daugiavaisis nėštumas yra susijęs su žymiai didesne nėštumo, motinos ir 
vaisiaus komplikacijų rizika. Jo eiga tik vos 15–30 proc. būna fiziologinė. Daugiavaisio nėštumo metu padidėja 
savaiminio persileidimo, vaisiaus chromosomų ir struktūros patologijos, priešlaikinio gimdymo, hipertenzinių 
nėščiųjų būklių, nėščiųjų diabeto, anemijos, nėščiųjų vėmimo, oligohidramniono ar polihidramniono, 
intrahepatinės nėščiųjų cholestazės, trombembolinių komplikacijų, šlapimo takų infekcijos, kraujavimo nėštumo 
metu ir po gimdymo, sunkios depresijos po gimdymo rizika. Taip pat yra ir tik daugiavaisiui nėštumui būdingos 
komplikacijos. 

Lietuva jau kurį laiką Europos šalių priklauso prie lyderių (blogąja prasme), įsodinant 3 embrionus, dėl ko vis 
sulaukiame kritikos ir esame skatinami pereiti prie vieno embriono įsodinimo protokolo. Vieno embriono 
įsodinimas – pagalbinio apvaisinimo ne moters kūne procedūros dalis, kurios metu iš daugelio embrionų 
atrenkamas tik vienas, kuris ir įsodinamas į patvirtintus klinikinius kriterijus atitinkančios apvaisinamos moters 
gimdos ertmę. 

Remiantis naujausiais Europos žmogaus reprodukcijos ir embriologijos draugijos (ESHRE) Europos IVF 
stebėsenos (EIM) konsorciumo duomenimis, dvynių ir trynių gimimo dažnis po pagalbinio apvaisinimo ne moters 
kūne procedūrų (t. y – po IVF ir  ICSI) 2016 m. siekė 14,9 proc. (1,1 - 35,7) ir 0,3 proc. (0 - 4,4 proc.), atitinkamai. 

Mažiausias daugiavaisių nėštumų dažnis buvo registruotas Islandijoje ir Švedijoje, kur dvynių gimimo dažnis 
atitinkamai buvo 1,1 proc. ir 3,0 proc., o trynių gimimo iš viso nebuvo registruota. Abiejose šiose valstybėse 2/3 
visų IVF ir ICSI metu į gimdą įsodinamas tik vienas embrionas.  

Atitinkamai, Pagalbinio apvaisinimo technologijų draugijos/Amerikos reprodukcinės medicinos draugijos 
(SART/ASRM) duomenimis, pritaikius vieno embriono įsodinimo protokolą moterų iki 35 metų amžiaus grupėje 
dvynių gimimo dažnis nuo 16,5 proc. 2016 m. sumažėjo iki 13,3 proc. 2017 m. moterų, o 35-37 m. amžiaus moterų 
grupėje - nuo 15,6 proc. iki 12 proc. tuo pačiu laikotarpiu. 

Vieno embriono įsodinimas yra visuotinai pripažinta svarbiausia priemonė, siekiant daugiavaisio nėštumo, 
o tuo pačiu ir su tokiais nėštumais susijusių perinatalinių komplikacijų dažnio sumažėjimo. 

Nevaisingumas bei pagalbinio apvaisinimo procedūros pačios savaime yra didelės rizikos nėštumo veiksniai. 
Tarptautinės ir nacionalinės vaisingumo asociacijos ragina specialistus skirti prioritetinį dėmesį daugiavaisio 

nėštumo prevencijai. Tačiau kartu pabrėžia, kad vieno embriono protokolo įdiegimas turi būti palaipsnis, 
nesudarant prielaidų pastojimų po pagalbinio apvaisinimo procedūrų ne moters kūne mažėjimui, atlikus išsamią 
ilgalaikio tokių procedūrų teikimo rezultatų analizę bei įvertinant ne tik kiekvienos šalies medicinos paslaugų lygį, 
specialistų patirtį, kriotechnologijų pažangą, tačiau ir numatomas investicijas į žmogiškuosius resursus bei 
aukštąsias technologijas, pagalbinio apvaisinimo procedūrų kompensavimo valstybės lėšomis mechanizmą.  
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Atkreiptinas dėmesys, kad sėkmingiausiai vieno embriono įsodinimo protokolą įdiegusiose ir mažiausiai 
daugiavaisių nėštumų po pagalbinio apvaisinimo procedūrų ne moters kūne turinčiose šalyse valstybės lėšomis 
kompensuojamas didesnis tokių procedūrų kiekis nei šiuo metu yra Lietuvoje (pavyzdžiui, Švedijoje - 3, Islandijoje 
– 4), o prieš tai būdavo atliekamas keliolika metų trukęs duomenų rinkimas bei analizė nacionaliniu mastu 
(pavyzdžiui, Švedijoje pastojimo po pagalbinio apvaisinimo procedūrų ne moters kūne išeičių priklausomai nuo 
įsodinamų embrionų skaičiaus duomenys nacionaliniu lygmeniu buvo renkami dešimt metų, visą tą laiką klinikoms 
palaipsniui mažinant įsodinamų embrionų skaičių ir sudarant griežtus tokių pacientų atrankos kriterijus).   

 
Lietuvoje taip pat turime žengti vieno embriono įsodinimo protokolo įdiegimo keliu.   
Pirma, būtina atlikti ilgą laikotarpį apimančią, detalią pagalbinio apvaisinimo ne moters kūne procedūrų 

teikimo analizę. Toks tyrimas neįmanomas be nacionalinio pagalbinio apvaisinimo paslaugų registro sukūrimo. 
Šiuo metu klinikos duomenis renka ir analizuoja savo iniciatyva, nėra unifikuotų kriterijų. 

Antra, būtina skirti lėšų esamų specialistų kvalifikacijos tobulinimui ir naujų specialistų rengimui. 
Trečia, reikalingos investicijos į pažangias pagalbinio apvaisinimo ne moters kūne technologijas. 
Ketvirta, būtina peržiūrėti PSDF lėšomis kompensuojamų pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimą ir surasti 

galimybę PSDF lėšomis kompensuoti ne du, kaip dabar, o bent 3 pagalbinio apvaisinimo ne moters kūne procedūrų 
ciklus.  

Penkta, reikia investuoti į įvairių sričių specialistų, pacientų ir visos visuomenės švietimą pagalbinio 
apvaisinimo ir daugiavaisio nėštumo prevencijos temomis. 

 

Kviečiame vaisingumo specialistus, kitų medicinos sričių specialistus, valstybinių institucijų atstovus, 
pacientų organizacijas ir visuomenines organizacijas bendram darbui, siekiant prieinamų aukščiausio lygio 
medicinos paslaugų teikimo. 

 

Parengė 
LAGD Nevaisingumo sekcijos pirmininkas dr. Vytautas Klimas, Raminta Baušytė. 

 

 

 

Lietuvos akušerių ginekologų draugijos 
Prezidentė        prof. dr. Diana Ramašauskaitė 
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Adresatų sąrašas: 
 
Lietuvos akušerių ginekologų draugijos nariai 
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija – ministerija@sam.lt; inga.cechanoviciene@sam.lt 
Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetas – sveikrkt@lrs.lt 
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos – vlk@vlk.lt, 
Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba – info@pacientutaryba.lt  
Lietuvos pacientų forumas – pacientuforumas@pacientuforumas.lt  
Vaisingumo asociacija – vaisingumas@takas.lt 

 

 


