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 Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Šių metų sausio 1 d. įsigaliojo daug diskusijų viešumoje sukėlęs Pagal-
binio apvaisinimo įstatymas. Tuomet visuomenė plačiau išgirdo ir žodį 
„NaProTechnologija“ (NPT). Tai naujas mokslas, skirtas stebėti ir palai-
kyti prokreacinei ir ginekologinei moters sveikatai, pagrįstas medika-
mentiniu, chirurginiu gydymu bei Kreitono modeliu paremtu vaisingu-
mo pažinimu. NPT yra bene plačiausiai žinomas nevaisingumo gydymo 
būdas, dirbtinio apvaisinimo alternatyva. Poros, atviros gyvybei, trokš-
tančios šeimos pagausėjimo, bet susidūrusios su vaisingumo iššūkiais, 
gali rinktis moralų ir vertybinių problemų nekeliantį NaProTechnolo-
gijos – Natūralios prokreacinės technologijos – gydymo būdą. Apie tai 
Artumoje jau buvo užsiminta kalbant apie Natūralų šeimos planavimą 
(žr. 2016 m. spalio–lapkričio numerius), o dabar kalbiname gydytoją 
akušerę-ginekologę Akvilę ESMANTIENĘ, taikančią NPT principus gy-
dant nevaisingas poras.

– Gydytoja, gal trumpai paaiškintumėte, kas yra 
NaProTechnologija?

– NaProTechnologija – tai priemonių, pa-
dedančių porai natūraliai pastoti, visuma. Pa-
čios priemonės nebūtinai natūralios. Tai gali 
būti ir medikamentai, pvz., hormonai ovu-
liacijai stimuliuoti ar liuteininei fazei palai-
kyti, chirurginės intervencijos, pvz., operacija 
endometriozės židiniams, sąaugoms, gimdos 
pertvarai pašalinti ir t. t.

Visų pirma NPT požiūriu nevaisingumas 
yra ne diagnozė, bet sindromas, pasireiškian-
tis kaip kitų moters ir / ar vyro ligų ar sutri-

kimų visuma. NPT tikslas – gydyti esamus sutrikimus. 
Tuomet sutuoktiniai pasijunta sveikesni, pagerėja bendra 
savijauta, atkuriamas vaisingumas. Antra, besikreipianti 
pora tampa aktyviais tyrimų ir gydymo dalyviais, o ne 
tik pasyviais rekomendacijų vykdytojais. Be galo svarbu 
suprasti ir savo atsakomybę šiame kelyje bei kas ir kodėl 
atliekama. Vaisingumo stebėjimai padeda ne tik suprasti 
jo dinamiką, bet ir akivaizdžiai pamatyti pokyčius orga-
nizme, gydymo įtaką, gana anksti įtarti nėštumą bei tiks-
liai nustatyti pastojimo laiką. Trečia, svarbi NPT stiprybė 
yra požiūris į gyvybę ir jos pradžios akimirką. Gyvybės 
pradžia be išlygų laikomas apvaisinimo momentas, todėl 
jo tikslas yra atžala po natūralaus lytinio akto, be jokio 
dirbtinio įsikišimo. Svarbu suprasti, kad vaiko negalima 
gauti ar įsigyti; vaikas yra dovana, skirta ne visiems ir ne-
būtinai labiausiai to nusipelniusiems. Galiausiai, gydymo 
rezultatas gali būti ne tik taip ilgai laukta atžala, sveikes-
ni, geriau besijaučiantys tėvai, bet ir stipresnis bei gilesnis 

sutuoktinių ryšys. Šis kelias nėra nei 
lengvas, nei trumpas, tad be tarpusa-
vio pagalbos ir palaikymo sunkiai įsi-
vaizduojamas ir įveikiamas.

– O kokia yra silpnoji NPT vie-
ta? Kada nevertėtų kreiptis į tokį 
specialistą?

– Vienas didžiausių iššūkių yra 
besigydančios poros kantrybė. Tikė-
tina, kad ištyrimas ir gydymas truks 
ne vieną mėnesį. Juk per ciklą nesu-
reguliuosi to, kas buvo išderinta gal-
būt per kelerius metus. Silpnąja vieta 
galima laikyti ir tai, kad NPT, kaip ir 
daugelis kitų priemonių, neužtikrina 

sėkmės. Vidutiniškai kas antra pora pastoja ir pagimdo 
kūdikį taikant naprotechnologijas, bet sėkmė priklauso 
nuo nevaisingumą sukėlusios priežasties. NPT tikrai ne-
tikslinga, kai moteriai jau menopauzė, o vyrui azoosper-
mija (spermoje nėra spermatozoidų), kai kiaušintakiai 
nepratekami (ir po chirurginių korekcinių intervencijų) 
ar jau yra pašalinti, kai dėl įgimtos būklės natūraliai pa-
stoti apskritai neįmanoma.

– Viešojoje erdvėje, ginekologų publikacijose rastu-
me teiginių, kad NPT negydo vyrų nevaisingumo, be 
to, naudojamos didžiulės hormonų dozės; tuos pačius 
principus, prieš pasiūlydamos pagalbinį apvaisinimą, 
taiko ir vaisingumo klinikos.

Iš tiesų pastaruoju metu Lietuvoje NPT buvo links-
niuojama įvairiose žiniasklaidos priemonėse. NaProTech-
nologija, kaip minėjau, gali pasitelkti ir stimuliacijai nau-
dojamus medikamentus, bet jų dozės yra labai panašios 
ar tos pačios, kokios vartojamos įprastoje ginekologijoje, ir 
kur kas mažesnės, negu taikant pagalbinį apvaisinimą, nes 
stimuliacijos tikslas yra vienas ar daugiausia du folikulai.

Esminis skirtumas nuo įprastų vaisingumo klinikų 
yra vaistų vartojimo laikas, kurį nustato pati moteris, 
žvelgdama į esamą ciklą, o ne gydytojas, atsižvelgiantis 
į buvusius ciklus.

Be to, nors NPT yra mokslas apie moters sveikatą, 
puikiai suvokiama vyro svarba vaisingumo kontekste ir 
jam skiriama dėmesio. Į pagalbą pasitelkiami gydytojai 
urologai, andrologai. Vyrai taip pat tiriami, o nustačius 
priežastį, galinčią turėti įtakos vaisingumui, stengiamasi 
gydyti visomis tikslingomis medikamentinėmis ir chirur-
ginėmis priemonėmis.

Nevaisingumo gydymas



Artuma 2017 m. kovas 21             

Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos                

– Jei pora pastoja taikant gydymą bei susilaukia vaiku-
čio, ar planuojant antrą vaiką vėl reikėtų NPT gydymo? 

– Nebūtinai. Tai priklauso nuo buvusios nepastojimo 
priežasties. Svarbu atkreipti dėmesį į ankstesnio gydymo 
rekomendacijas (dėl svorio korekcijos, mitybos pokyčių, 
kas galėjo po gimdymo grįžti į senas vėžes), pokyčių ste-
bėjimą (ar buvusios problemos, pvz., ribotas gleivių kiekis, 
trumpa liuteininė fazė, pasikartoja stebėjimų lentelėse), 
pakartotinai atlikti buvusių nustatytų ir koreguotų su-
trikimų (pvz., skydliaukės funkcijos) 
tyrimus. Aišku, kai kada tikrai vėl rei-
kės gydymo, jei, tarkim, buvo kraujo 
krešėjimo problemų, kurios po gim-
dymo nepasikeis.

–Kaip Jūs pasirinkote NaPro kelią?
– Šis kelias nebuvo mano iš anksto 

planuotas ir numatytas. Net ir profe-
sijos pasirinkimas buvo tam tikrų su-
tapimų ir veiksnių nulemtas spren-
dimas, o ne nuo vaikystės puoselėta 
svajonė. Man, kaip ir daugeliui gydy-
tojų, renkantis ir specialybę, ir kryptį 
buvo svarbu padėti žmogui, žvelgiant 
į jį kaip į nedalomą visumą. Tikėjimas 
padėjo tvirtus vertybinius pamatus, 
kurie yra neatsiejama mano asmeny-
bės dalis. Pasirinkusi specialybę, kurioje yra be galo daug 
su bioetika susijusių klausimų, supratau, kad noriu padėti 
tiems, kurie realiai atsiduria aklavietėje ieškodami pagal-
bos ir puoselėdami krikščioniškus įsitikinimus. O ir dar-
bas, atitinkantis mano vertybes, teikia daugiau džiaugsmo 
ir šviesos, nors giliai širdy suprantu, kad be Dievo valios 
nė vienas mažutėlis nenudžiugintų savo atėjimu į pasaulį.

– NPT laikosi holistinio požiūrio į žmogų – gydymo 
metu kreipia dėmesį ir į fizinio kūno veiklą, ir žmogaus 
gyvensenos įpročius: mitybą, judėjimą, streso valdy-
mą. O koks Dievo vaidmuo gydymo kelyje, ar gydan-
tis svarbu tikėjimas?

– Tikinčiai šeimai daug lengviau keliauti šiuo keliu 
priimant išbandymą, jį įprasminant. Be tikėjimo NPT – 
tik viena iš daugelio stotelių nevaisingumo kelyje, ir ge-
rai, jei ji sėkminga. Jei ne, kelionė tęsiasi, varstant klinikų 
duris, siekiant tikslo, kuris nebūtinai bus pasiektas arba 
pasiektas didele kaina. Ne viena vaikelio susilaukusi pora 
dalijosi, kad prieš pastojant tikėjimas dažnai sustiprėja. 
Aišku, to įrodyti moksliškai neįmanoma, bet patys ren-
kamės, kuo tikime.

– Statistika byloja, kad vis daugiau jaunų šeimų su-
siduria su nevaisingumu. Kokia turėtų būti nevaisin-
gumo prevencija?

– Nėra tikslaus atsakymo, kodėl medicinai taip spar-
čiai žengiant į priekį nevaisingumo problema tik didė-

ja. Mano manymu, nepelnytai nuvertinamos visiems 
gerai žinomos bendrosios sveikatos priežiūros priemo-
nės – sveika mityba, reguliarus sportas, antsvorio, rūky-
mo, alkoholio, kofeino vengimas. Nėštumas atidedamas 
vėlesniam laikui, nors žinoma, kad su metais vaisingu-
mas mažėja. Tad vertėtų gerai pasvarstyti, ar verta ati-
dėti pirmąjį nėštumą, kai moteriai bus 30 metų ir dau-
giau. Ne paslaptis, kad įtakos vaisingumui turi ir lytiškai 
plintančios infekcijos. Moteris gali ir nepajusti, kad bu-

vo susirgusi, tarkim, chlamidio-
ze, o ši padaro be galo daug ža-
los kiaušintakių pratekamumui, 
sąaugų formavimuisi mažajame 
dubenyje ir pan. Ankstyva lyti-
nio gyvenimo pradžia, partnerių 
kaita – kad ir kaip nepopulia-
ru tai sakyti, irgi vengtina, jeigu 
nenorima turėti nevaisingumo 
problemų. 

– Kaip manote, kur nevaisin-
gumo gydymas turi tobulėti?

– Iš tiesų šiuo metu daug dė-
mesio sutelkta į pagalbinio ap-
vaisinimo priemones, tačiau ne-
bandoma tiek daug atsiradusių 
pažangių priemonių ir pastangų 

pritaikyti asmens vaisingumui atkurti. Tarkime, kiaušin-
takių mikrochirurginė plastika „nurašoma“ kaip atgyve-
nusi priemonė; mokslas remiasi senais tyrimų rezultatais, 
nesiekiama jų tobulinti, įdiegiant šiais laikais įmanomas 
technologijas. Kai kuriuose JAV centruose tai praktikuo-
jama ir pasiekiama gerų rezultatų – po mikrochirurgi-
nių intervencijų, siekiant atkurti normalią kiaušintakio 
anatomiją, pastojimų dažnis siekia 38,4 proc. Kitas pa-
vyzdys būtų embrionų tyrinėjimų galimybės. Kaip tik 
prieš kelis mėnesius Anglijos spaudoje mokslininkai di-
džiavosi, kad jiems pavyko embrionus išlaikyti gyvybin-
gus laboratorijos sąlygomis net 28 dienas (anksčiau tai 
pavykdavo 14 dienų), ir tokie pasiekimai eksperimen-
tuojant su embrionais leidžia pagilinti žinias apie tam 
tikras įgimtas, širdies ligas, vėžį. Bet ar tai humaniška? 
Kodėl neieškoma būdų, kaip, pavyzdžiui, esant negimdi-
niam nėštumui, jau užsimezgusį moters kūne embrioną 
perkelti iš kiaušintakio į gimdą? Tuomet dažniausiai pa-
siūloma pašalinti ar prapjauti kiaušintakį su jame esan-
čiu embrionu ir šį išmesti. Suprantu, kad tokia fantazija 
skamba kaip utopija šiuo metu, bet ir esami pasiekimai 
leidžia svajoti apie šiandien, atrodo, neįtikėtinus laimė-
jimus. Nesu tikra, ar pasirinkta kryptis yra vienintelė bei 
teisinga humanistine prasme. 
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