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Dėl Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo 
projekto NR. XIP-2502(4) ir Seimo narių pasiūlymų vertinimo

Atsižvelgdami į Jūsų prašymą įvertinti Lietuvos Respublikos Pagalbinio apvaisinimo 
įstatymo projektą Nr. XIP-2502(4) (toliau -  Projektas) ir šiam Projektui 2015 - 12-11 
registruotus Seimo narių grupės pasiūlymus, pateikiame šias pastabas bei rekomendacijas:

1. Dėl embrionų bei kiaušialąsčių šaldymo
Per pastaruosius penkeris metus atlikti klinikiniai tyrimai, metaanalizės bei studijos 

pagrindžia teiginį, jog kiaušialąsčių šaldymas (vitrifikavimas) savo efektyvumu nenusileidžia
• v * 1 2 3  • • • •embrionų šaldymui. Pastebėtina, kad tais atvejais, kai kiaušialąstės paimamos iš jaunų (<35 

metų) moterų, tiek šviežių kiaušialąsčių, tiek ir šaldytų kiaušialąsčių panaudojimo efektyvumas 
reikšmingai nesiskiria: pvz. sėkmingai apvaisinama atitinkamai 80.7% ir 78.2% kiaušialąsčių, 
gimdymų skaičius tenkantis apvaisinimo ciklui yra 38.4% (naudotos šviežios kiaušialąstės) ir 
43.4% (naudotos vitrifikuotos kiaušialąstės). Toje pat studijoje atlikus šviežiai sukurtų embrionų 
ir šaldytų kiaušialąsčių panaudojimo efektyvumo palyginimą taip pat gauti panašūs rezultatai: 
pvz. klinikinių nėštumų skaičius atitinkamai 40.8% (šviežiai sukurti embrionai) ir 33.3% (iš 
vitrifikuotų kiaušialąsčių sukurti embrionai).4

Vertinant Europos žmogaus reprodukcijos ir embriologijos draugijos duomenis, kurie gauti 
lyginant Europos valstybėse įsisteigusių pagalbinio apvaisinimo paslaugas teikiančių klinikų 
rezultatus, šaldytų kiaušialąsčių panaudojimo efektyvumas ne tik kad nenusileidžia šaldytų 
embrionų panaudojimo efektyvumui, bet netgi jį viršija. Europoje klinikinių nėštumų po 
atšildytų embrionų perkėlimo vidurkis yra 20.3%, o klinikinių nėštumų pagalbiniam 
apvaisinimui panaudojus šaldytas kiaušialąstes vidurkis -  25.4%. Atitinkamai, gimdymų 
vidurkis: 14.1 ir 15.5 proc.5 Panašias išvadas, palankias kiaušialąsčių šaldymui, pateikia 
Amerikos ginekologų ir akušerių koledžas6 bei Pietų Kalifornijos universitetas (JAV).7 Maltoje,

1 C obo  A, Diaz C, Clinical application of oocyte vitrification: A Systematic Review and Meta-Analysis o f Randomized 
Controlled Trials // Fertil Steril. 2011:12(96): 277-285.
2 Rienzi L et al., Embryo development o f fresh ‘versus’ vitrified metaphase II oocytes after ICSI: a prospective randomized 
sibling-oocyte study // Hum Reprod. 2010;25:66-73.
J Parmegiani L et al., Efficiency of aseptic open vitrification and hermetical cryostorage o f human oocytes // Reprod Biomed
Online. 2011;23:505-12.
4 Sole M et al., How does vitrification affect oocyte viability in oocyte donation cycles? A prospective study to compare
outcomes achieved with fresh versus vitrified sibling oocytes // Hum Reprod. 2013;28(8): 2087-2092.
5 KupkaM S et al., Assisted reproductive technology in Europe, 2011: results generated from European registers by ESHRE. 
European IVF-Monitoring Consortium (EIM); European Society o f Human Reproduction and Embryology (ESHRE) // Hum 
Reprod. 2016;2(31 ):233-48.
6 American College o f Obstetricians and Gynaecologists (Committee on Gynecologic Practice), Opinion 584: Oocyte 
Crypopreservation, January 2014.



kurioje leidžiama šaldyti tik kiaušialąstes ir vienu metu j gimdą perkeliama ne daugiau dviejų 
embrionų (trijų embrionų perkėlimui Maltoje privalomas specialus leidimas), taip pat stebimas 
didesnis embrionų, sukurtų iš šaldytų kiaušialąsčių, o ne iš šviežių, panaudojimo efektyvumas 
(atitinkamai 30.77% ir 27.91% klinikinių nėštumų).8 Turimų tyrimų duomenys patvirtina ir tai, 
kad kiaušialąsčių vitrifikacija nepaveikia iš tokių kiaušialąsčių po jų atšildymo sukurto embriono 
kokybės.9

Apibendrinant, dabarties mokslo duomenimis embrionų šaldymas neturi pranašumų lyginant 
jį su kiaušialąsčių vitrifikacija. Argumentas, kad embrionų šaldymas padeda išvengti papildomos 
moters kiaušidžių stimuliacijos ir su tuo susijusių rizikų, yra klaidinantis, nes ir kiaušialąsčių 
vitrifikacija padeda išvengti minimų problemų. Po stimuliacijos surinktos kiaušialąstės yra 
užšaldomos ir vėliau, naudojant jas apvaisinimui, papildoma hormoninė stimuliacija nėra 
reikalinga. Dar daugiau, kiaušialąsčių šaldymas turi daugiau privalumų, nei embrionų šaldymas, 
nes jis eliminuoja religines, etines, teisines bei moralines problemas, susijusias su embrionų 
šaldymu. Taigi embrionų šaldymas įrodymais pagrįstos medicinos duomenimis šiuo metu nėra 
tikslingas, ir netgi nepriimtinas, vertinant jį kaip sveikatos priežiūros paslaugos dalį.

Kiekvienas dirbtinai sukurtas embrionas yra gyvybė, besivystantis žmogus, nuo pat 
apvaisinimo. Lietuva, kurioje iki šiol nėra Pagalbinio apvaisinimo įstatymo, turi istorinę 
galimybę priimti įstatymą, kuriuo būtų saugoma užsimezgusi žmogaus gyvybė, propaguoti 
kiaušialąsčių šaldymą ir neturėti nuolat kylančių problemų, susijusių su šaldytų embrionų 
laikymo trukme bei jų naikinimu saugojimo terminui pasibaigus.

2. Dėl lytinių ląstelių laikymo
Seimo narių grupė savo pasiūlymuose nenustato lytinių ląstelių saugojimo termino apribojimų 

(pasiūlymai Projekto 8 str. 5 d.), t.y. jos galės būti saugomos neribotą laiką. Duomenų bazėse yra 
neįmanoma surasti klinikiniais tyrimais ar bent medicinos praktika pagrįstų saugumo ir 
efektyvumo duomenų, kurie leistų būti tikrais, kad neribotą laiką saugotos lytinės ląstelės bus 
gyvybingos ir tinkamos apvaisinimui. Aptinkami tik pavienių atvejų pristatymai, kurie neleidžia 
daryti išsamesnių apibendrinimų.10 11 Be to, nėra ištirtos neriboto gametų saugojimo pasekmės 
embrionui. Ilgesnis kaip 10 metų spermos saugojimas, anot kai kurių studijų, yra siejamas su 
mažėjančiu spermos gyvybingumu ir judrumu bei negatyviais kitų spermos kokybės rodiklių 
pokyčiais.13 14 Atsižvelgiant į tai, siūlytume riboti lytinių ląstelių saugojimą ir nustatyti sąlygas, 
kada saugojimas gali būti pratęsiamas. Pvz. Jungtinėje Karalystėje standartinis lytinių ląstelių 
saugojimo laikas -  ne ilgiau 10 metų, tačiau terminas gali būti pratęsiamas iki 55 metų, jei yra 
žinoma, kad asmuo, kurio ląstelės saugomos, jau yra tapęs nevaisingu arba gali tokiu tapti (pvz. 
gydant asmenį chemoterapija) ir yra tai patvirtinantys dokumentai.1" Būtų tikslinga tokią praktiką 
pritaikyti ir Lietuvoje.

3. Dėl lytinių ląstelių donorystės  
Seimo narių grupės pasiūlymais siekiama įteisinti lytinių ląstelių donorystę už šeimos ar 

registruotos partnerystės ribų (pasiūlymai Projekto 2 str. 2 d, 3 str. 7 ir 8 d., 8 str. 3 d. 8 str. 7 d. 
pateitimui). Trečiųjų asmenų lytinių ląstelių donorystė negali būti prilyginta kitų ląstelių, organų,

7 University o f Southern California Fertility Centre. Frequently Asked Questions About Egg Freezing // 
h ttp ://u sc fe r tilitv .o rg /e g g -fre e z in g -fa q s /. Ž iū rė ta : 2016-0 1 -2 8 .
8 Embryo Protection Authority. Annual work report and trends and figures o f fertility treatments in Malta for 2014.
9 Chamayou S et al., Oocyte vitrification modifies nucleolar remodelling and zygote kinetics -  a sibling study // J Assist Reprod 
Genet. 20 15;32(4):581-586.
10 Urquiza MF et al., Successful live birth from oocytes after more than 14 years o f crvopreservation // .1 Assist Reprod 
Genet. 2014;31(11): 1553-5..
11 Feldschuh J et al., Successful sperm storage for 28 years // Fertil Steril. 2005; 4(4): 1017.
12 Andras Z et al., Live births from frozen human semen stored for 40 years // .1 Assist Reprod Genet. 2013;30(6):743—744.
13 Krebs J et al.. Cross-sectional study of the sperm quality in semen samples from spinal cord injured men alter long-term 
cryopreservation // Andrology. 2015;3(2):213-9.
14 Bolten M et al.. Cryopreserved human sperm deposits: usability after decades o f storage // Urologe. 2005;44(8):904-8.
15 HEFA. Storage of gametes and embryos. http://\vvvw.hfea.gov.uk/505.html art. 17 . 17 . Žiūrėta: 2016-01-28.



ar audinių donorystei, nes tik iš lytinių ląstelių donorystės gimsta naujas žmogus. Lytinių ląstelių 
donoryste, skirtingai nei kitų donorysčių atveju, sprendžiami ne gydymo klausimai (iš esmės 
asmuo, kurio lytinės ląstelės yra pakeičiamos donoro ląstelėmis, nėra gydomas), bet socialinės 
nevaisingumo sukeltos problemos -  vaikų neturėjimas. Lytinių ląstelių donorystė, besibaigianti 
vaiko gimimu, yra ypač susijusi su vaiko interesais bei teisėmis, tame tarpe ir teise žinoti savo 
biologinius tėvus. Šios teisės donorystės dėka gimęs vaikas netenka.

Ypač problemiška lytinių ląstelių ir atlygintinumo už jas sąsaja (pasiūlymas Projekto 8 str. 7 
d. pateitimui.) Seimo narių grupės pasiūlyme numatyta donorystės kompensavimo galimybė, kai 
donoras turės galimybę gauti atlygį už sugaištą laiką, neabejotinai skatins donorais tapti 
pažeidžiamų grupių asmenis, turinčius menką išsilavinimą, socialiai neprisitaikiusius ar net 
piktnaudžiaujančius alkoholiu. Nerimą kelia ir tai, kad Seimo narių pataisomis įteisinant lytinių 
ląstelių donorystę nenustatyti jokie apribojimai, kiek vaikų gali būti pradėta naudojant vieno 
donoro lytines ląsteles (neribotas vaikų skaičius didina incesto riziką), taip pat neribojamas 
amžius, iki kada asmuo gali būti donoras. Dėl to aukščiau nurodytų aplinkybių siūlytume 
atsisakyti trečiųjų asmenų lytinių ląstelių donorystės.

4. Dėl embriono perkėlimo į moters organizmą
Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad Seimo narių pasiūlymais siekiama atsisakyti embriono 

perkėlimo į moters gimdą ir sudaroma galimybė perkelti embrioną į moters organizmą 
(pasiūlymai Projekto 2 str. 2 d., 10 str. 6, 7 ir 9 d., 14 str. 2 d. pakeitimui). Nuoroda į moters 
organizmą apima ir tas organizmo vietas, kurios nėra tinkamos embriono implantavimuisi ir 
vystymuisi. Pastebėtina, kad embriono implantavimasis kitose moters organizmo vietose, nei 
gimdoje, yra pavojingas motinos sveikatai ar net gyvybei ir baigiasi ne gimdoje įsitvirtinusio 
embriono žūtimi.16 17 Dėl to siūlytume aiškiai apibrėžti vietą, kur bus perkeliamas sukurtas 
embrionas -  tik į gimdą ar į gimdą ir kiaušintakius.

5. Dėl genetinio modifikavimo
Seimo narių grupė, teikdama pasiūlymą taisyti Projekto 3 str. 4 d. nustatytą draudimą 

pagalbinį apvaisinimą naudoti lytinių ląstelių genetinės linijos tapatumo modifikavimo tikslu, 
siekia įteisinti tuos genetinio modifikavimo būdus, kurie būtų taikomi žmogaus lytinių ląstelių 
atžvilgiu (pvz. mitochondrijose esančios DNR pakeitimas arba kitaip -  „trijų tėvų“ embrionų 
kūrimas). Pasiūlymo paaiškinime daroma nuoroda i siekį siūlomais Projekto 3 str. 4 d. 
pakeitimais įteisinti preimplantacinę diagnostiką negali būti laikoma teisinga, nes 
preimplantacinė diagnostika yra atliekama tik embrionui, o ne lytinėms ląstelėms. Be to, 
preimplantacine diagnostika nėra siekiama keisti lytinių ląstelių genetinės linijos tapatumo.

Ypač problemiška yra tai, kad lytinių ląstelių genetinės linijos tapatumo modifikavimo metu 
atlikti genomo pakeitimai yra paveldimi, trūksta informacijos apie tokių procedūrų saugumą, 
nėra ilgalaikių saugumo duomenų, o ir pats mitochondrijose esančios DNR keitimas atliekamas 
kontroliuojamų biomedicininių tyrimų metu ir yra legalus tik Jungtinėje Karalystėje.18 19 Tuo 
tarpu pasiūlymų autoriai tokias genetines manipuliacijas siekia įtvirtinti kaip sveikatos priežiūros 
paslaugą, nes biomedicininius tyrimus, kai modifikuojamas palikuonių genomas, draustų 
Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 3 str. 7 d.

Tokios genetinio modifikavimo procedūros kaip sveikatos priežiūros paslaugos įteisinimas, 
neturint saugumo duomenų ir negalint įvertinti jos poveikio ateities kartoms, yra. mūsų manymu, 
netikslingas ir gali kelti pavojų ateities kartų sveikatai.

16 Moore KL et al.. The Developming Human. Clinically oriened embryology. 2016. Elsevier (10th edition), p. 46.
17 Sadler TW, Langman’s Medical Embryology. 2012, Kluvver (12th edition), p.47-48.
18 Lanphier E, Umov F, Don’t edit the human germ line // Nature. 2015:519(26):410 -4 1 I .
19 VarvaStian S. UK's Legalisation of Mitochondrial Donation in IVF Treatment: A Challenge to the International Community or 
a Promotion o f Life-saving Medical Innovation to Be Followed by Others? // Fur J Health Law. 2015;22( 5):405-25.



6. Dėl mirusių asmenų lytinių ląstelių panaudojimo
Seimo narių grupės pasiūlymuose siekiama įteisinti mirusio asmens ląstelių panaudojimą 

pagalbiniam moters apvaisinimui, nenustatant termino, per kurį bus galima susilaukti mirusio 
asmens palikuonių, apribojimo (pasiūlymas keisti Projekto 8 str. 2d.). Šiuo atveju reikšminga yra 
tai, kad pagalbinis apvaisinimas yra pasitelkiamas ne nevaisingumo gydymo tikslu (yra natūralu, 
jog miręs asmuo negali susilaukti biologinų vaikų), bet tarnauja socialinių ar net psichologinių 
problemų sprendimui (likusi viena moteris viena negalės susilaukti vaiko, moteris ilgėsis 
mirusiojo ir jo palikuonis bus vyro prisiminimu ar pan.), tačiau toks pagalbinio apvaisinimo 
panaudojimas neatitinka sveikatos priežiūros paslaugos apibrėžimo. Antra vertus, svarbu įvertinti 
tokio pagalbinio apvaisinimo pasekmes mirusiojo asmens vaikams, kurie gims praėjus jau 
kuriam laikui po tėvo mirties. Šie vaikai praktiškai jau jų pradėjimo metu yra pasmerkti būti 
našlaičiais, nėra tyrinėtos pasekmės jų psichinei sveikatai ir raidai. Dėl to siūlytume nepritarti 
Seimo narių grupės pasiūlymams ir neleisti atlikti apvaisinimo su mirusių asmenų lytinėmis 
ląstelėmis.

7. Dėl kitų jstatymo nuostatų, galinčių kelti pavojų motinos bei vaiko sveikatai
Seimo narių grupė, siūlydama taisyti Projekto 5 str. 3 d., atsisako amžiaus apribojimo 

moteriai, kuriai bus atliekama pagalbinio apvaisinimo procedūra (Projekte numatyta 45 metų 
riba). Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad vyresnių nei 45metų moterų nėštumas gali būti 
pavojingas tiek nėščiosios, tiek ir kūdikio sveikatai: vyresnių nei 45 moterų nėštumas yra 
siejamas su didėjančia negyvagimių, perinatalinės mirties, priešlaikinio gimdymo ir mažo 
naujagimio svorio tikimybe, o taip pat augančia gestacinės hipertenzijos, preeklampsijos ir 
cezario pjūvio tikimybe. 20Naujausių tyrimų duomenimis, vyresnei nei 43 metai moteriai 
pastojus po pagalbinio apvaisinimo, nėštumo komplikacijų rizika yra netgi didesnė, nei tokio 
paties amžiaus moteriai pastojus natūraliu būdu.21 Antra vertus, dažnai 45-50 metų moteriai 
natūraliai prasideda menopauzė ir jos sukeltas nevaisingumas, kuris jau negalėtų būti laikomas 
liga, o yra natūrali moters organizme vykstančių senėjimo procesų pasekmė. Dėl to siūlytume 
nustatyti moters, kuriai gali būti atliktas pagalbinis apvaisinimas, amžiaus apribojimą.

8. Preimplantacinė diagnostika
Preimplantacinė diagnostika, kurią siekiama legalizuoti Seimo narių grupės pasiūlymais 

(pasiūlymai Projekto 3 str. 5 d., 5 str. 1 d.) , paprastai yra atliekama grynai diagnostiniais tikslais, 
siekiant nustatyti genetines anomalijas embrione ir jas nustačius -  tokius embrionus sunaikinti, 
nes esant dabartiniam medicinos mokslo išsivystymui nėra terapijos galimybių. Embrionų 
atranka ir sunaikinimas, siekiant atsikratyti potencialiu ligoniu užuot suteikus jam pagalbą, bene 
labiausiai pabrėžia etinį preimplantacinės diagnostikos prieštaringumą bei nesuderinamumą su 
hipokratine medicinos tradicija. Dėl savo grynai diagnostinio pobūdžio preimplantacinė 
diagnostika medicinos bendruomenėje etiniu požiūriu yra vertinama nevienareikšmiškai, kaip 
sudaranti sąlygas eugenikai, kai gali būti siekiama eliminuoti bet kokį genetinį „netobulumą“ . 
Juo labiau, kad Seimo narių grupės pateiktuose pasiūlymuose nėra apsispręsta, kokiu atveju 
preimplantacinė diagnostika bus leistina: „ligos, sukeliančios didelę negalią” atveju (pasiūlymas 
Projekto 5 str. 1 d.) ar bet kokios ligos (ne tik sukeliančios didelę negalią) vengimo atveju 
(pasiūlymas Projekto 3 str. 5 d.).
Taip pat norėtume išreikšti apgailestavimą, kad ketinimai legalizuoti preimplantacinę diagnostiką 
yra išreikšti tik paskutiniame Pagalbinio apvaisinimo įstatymo svarstymo etape. Jie nebuvo 
plačiau išdiskutuoti tiek visuomenėje, tiek ir medikų bendruomenėje ar Seime vykusių 
tarpinstitucinių klausymų metu, nors panašios diskusijos vyko ar iki šiol tebevyksta kitose

20 Carolan M, Maternal age >45 years and maternal and perinatal outcomes: a review of the evidence //
Midwifery. 2013;29(5):479-89.
21 Frati P et al., A retrospective study on advanced maternal age and assisted reproductive techniques, medico-legal advice, "Food 
for Thought" // C'urr Pharm Biotechnol. 2015; Dec 30. fEpub ahead of print].



Europos šalyse. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių siūlytume šiame etape nelegalizuoti 
preimplantacinės diagnostikos ir šj klausimą palikti atviru visuomenės bei akademinės 
bendruomenės diskusijoms.

Prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė
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