
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 

 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 
«Ψυχολογικές παράµετροι της υπογονιµότητας και της 

εξωσωµατικής γονιµοποίησης: Ο αντίκτυπος της εξωσωµατικής 

γονιµοποίησης στην ψυχική υγεία της γυναίκας». 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Καραδήµας Ευάγγελος 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Καλούδη Αγγελική  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 1207 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Ζ΄ επανεγγραφή 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ:2005-2006 
 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ 2006 



 2

Περίληψη 

 

Η έρευνα αυτή έχει σκοπό την εξέταση των συνεπειών, που έχει η µέθοδος της 

εξωσωµατικής γονιµοποίησης στη ψυχολογική κατάσταση των γυναικών και συγκεκριµένα στην 

εµφάνιση κατάθλιψης. Επίσης, εξετάζεται η επίδραση ορισµένων παραγόντων προσωπικότητας 

και παραγόντων, που σχετίζονται µε την υπογονιµότητα και την εξωσωµατική γονιµοποίηση, 

στα επίπεδα κατάθλιψης. Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα 

κατάθλιψης CES-D και ένα ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο, τα οποία χορηγήθηκαν σε 34 

γυναίκες, που βρίσκονταν εν αναµονή, κατά τη διάρκεια ή µετά την (ανεπιτυχή) ολοκλήρωση 

της εξωσωµατικής γονιµοποίησης.  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 38.2% των γυναικών εµφανίζουν κατάθλιψη. Οι γυναίκες 

που είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο της εξωσωµατικής γονιµοποίησης, χωρίς να επιτευχθεί 

κύηση, παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης από τις γυναίκες που δεν είχαν 

ξεκινήσει ακόµη τη διαδικασία ή που ήταν κατά τη διάρκειά της. Επίσης, βρέθηκε ότι όσο 

αυξάνεται η αισιοδοξία για την έκβαση της θεραπείας, τόσο µειώνεται η καταθλιπτική 

συµπτωµατολογία και ότι όσο αυξάνονται τα χρόνια της υπογονιµότητας, τόσο αυξάνονται τα 

επίπεδα κατάθλιψης. 

 Το συµπέρασµα της έρευνας είναι ότι η ψυχολογική υποστήριξη των γυναικών από 

ειδικό είναι απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια της εξωσωµατικής γονιµοποίησης και ιδιαίτερα µετά 

από αποτυχία κύησης. Στη ψυχολογική αξιολόγηση πρέπει οπωσδήποτε να λαµβάνονται υπόψη 

η διάρκεια της υπογονιµότητας και η αισιοδοξία για την έκβαση της θεραπείας.     
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Πρόλογος 

 

 Οι ψυχολογικές αντιδράσεις στην υπογονιµότητα άρχισαν να µελετώνται σε 

συστηµατική βάση περί τα τέλη της δεκαετίας του 1970, µε την ανάπτυξη των ιατρικών 

µεθόδων υποβοηθούµενης αναπαραγωγής. Από τότε µέχρι σήµερα, σε διεθνές επίπεδο, έχουν 

κάνει την εµφάνισή τους πολλές αξιόλογες µελέτες, που αφορούν στην εκτίµηση του 

ψυχολογικού αντίκτυπου της υπογονιµότητας και των µεθόδων υποβοηθούµενης αναπαραγωγής 

στο άτοµο και στο ζευγάρι, όµως, στη χώρα µας, τέτοιες προσπάθειες είναι µάλλον 

περιορισµένες.  

 Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της κατάθλιψης σε γυναίκες που 

υποβάλλονται σε πρόγραµµα εξωσωµατικής γονιµοποίησης. Καταβλήθηκε προσπάθεια, έτσι 

ώστε τόσο η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσο και η παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας 

να γίνουν κατά τρόπο απλό και κατανοητό, προσιτό προς κάθε ενδιαφερόµενο αναγνώστη.  

 Η διεκπεραίωση της έρευνας δε θα ήταν εφικτή χωρίς τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων, 

που αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω: τον υπεύθυνο ιατρό του κέντρου υποβοηθούµενης 

αναπαραγωγής και διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Πάντο Κωνσταντίνο και το 

προσωπικό του κέντρου, ιδιαίτερα τις κυρίες Αρταβάνη Μάρω και Μαµουλή Μερόπη, τον κ. 

Καλούδη Ιωάννη, ιατρό µικροβιολόγο – αιµατολόγο στη Χίο, την κ. Λω Κλεάνθη για τις 

νοµικές πληροφορίες που µου προσέφερε, την κ. Παφοίτη – Λω Βερωνία για τις πληροφορίες 

σχετικά µε το οικονοµικό κόστος της θεραπείας, τον κ. Καραδήµα Ευάγγελο, επίκουρο 

καθηγητή του τµήµατος ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και επιβλέποντα καθηγητή µου 

σε αυτή την εργασία και, τέλος, όλες τις γυναίκες που δέχτηκαν να συµµετέχουν στην έρευνα.   

 Εύχοµαι η προσπάθεια αυτή να συνεισφέρει στη γνώση των ψυχολογικών συνεπειών της 

υπογονιµότητας και να αποτελέσει µία κίνηση επαγρύπνησης για την παροχή ψυχολογικής 

βοήθειας σε υπογόνιµα άτοµα και ζευγάρια που την έχουν ανάγκη.  
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Εισαγωγή 

 

Η επιθυµία για την απόκτηση ενός παιδιού και ο πόνος που προέρχεται από την αδυναµία 

απόκτησής του απασχολούσαν τον άνθρωπο και την κοινωνία από την αρχαιότητα. Η πρώτη 

γραπτή αναφορά στην υπογονιµότητα γίνεται από τους Αιγύπτιους στον πάπυρο Kahoun (2200-

1950 π.Χ.), ενώ ο πρώτος που µίλησε για υπογονιµότητα ήταν ο Έλληνας γιατρός Ιπποκράτης 

(460-377 π.Χ.) (Keye, 2002). Σε κάθε πολιτισµό η υπογονιµότητα αντιµετωπιζόταν, και 

συνεχίζει να αντιµετωπίζεται, ως έντονη κρίση που θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα ατόµων, 

σχέσεων και κοινοτήτων. Πνευµατικά (προσευχές, προσκύνηµα σε ιερούς τόπους), κοινωνικά 

(υιοθεσία, αναδοχή, διαζύγιο) και ιατρικά (παροχή βοτάνων και ιατρικών σκευασµάτων, 

επίσκεψη σε πρακτικό γιατρό) µέτρα επιστρατεύονται ως θεραπείες στην πορεία της ιστορίας 

και σε διάφορους πολιτισµούς.  Για παράδειγµα, ο βασιλιάς Ερρίκος ο Η΄ της Αγγλίας άλλαξε τη 

θρησκεία και τους νόµους µιας χώρας για να καλύψει την ανάγκη του για ένα παιδί, οι στείρες 

γυναίκες της φυλής Καρίµπ του Μεξικού προσκυνούν στο Νησί των Γυναικών (Isla de las 

Mujeres), στη Σιβηρία οι γυναίκες τρώνε αράχνες, ενώ στην Αφρική για να θεραπεύσουν την 

υπογονιµότητα χρησιµοποιούν ενδοκολπικά σκευάσµατα από βαµβάκι µουλιασµένο σε 

φυστικέλαιο και τυλιγµένο σε δύο σκελίδες σκόρδου (Burns & Covington, 2002).   

Μέχρι και το 19ο αιώνα επικρατούσε η άποψη ότι η υπογονιµότητα οφειλόταν 

αποκλειστικά στις γυναίκες (ως αποτέλεσµα αµαρτιών ή υστερίας), εφόσον η ανδρική 

υπογονιµότητα ταυτιζόταν µε τη σεξουαλική ανικανότητα. Στις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζουν 

να ενοχοποιούνται και οι άνδρες, όταν τα αφροδίσια νοσήµατα φάνηκαν να εµπλέκονται στην 

υπογονιµότητα, µε αποτέλεσµα κάποιες περιπτώσεις υπογονιµότητας να αποδοθούν στις 

εξωσυζυγικές σχέσεις των ανδρών.  

Κάποιες κοινωνικές και νοµοθετικές µεταβολές και ιατρικές ανακαλύψεις, όπως είναι η 

αλλαγή του ρόλου της γυναίκας, η είσοδός της στον εργασιακό χώρο και  η αναβολή του γάµου, 

η νοµιµοποίηση της άµβλωσης, αλλά και η διάδοση της σύγχρονης αντισύλληψης 
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διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στην αύξηση της µέσης ηλικίας τεκνοποίησης (υπολογίζεται ότι 

σήµερα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής µία στις πέντε γυναίκες τεκνοποιεί το πρώτο της 

παιδί µετά την ηλικία των 35 ετών). Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η καθυστέρηση στην 

απόκτηση παιδιού όξυνε το πρόβληµα της υπογονιµότητας (Mosher & Pratt, 1991).     

Όµως, παρά την κατάκτηση νέων ρόλων από τις γυναίκες, η µητρότητα εξακολουθεί να 

αποτελεί πρωταρχικό στόχο τους. Η αναπαραγωγή, η γονεϊκότητα και η ανατροφή των παιδιών 

καταλαµβάνουν ένα µεγάλο µέρος της ζωής των ανθρώπων και θεωρούνται, κατά κάποιον 

τρόπο, «υποχρεωτικές» από την κοινωνία (Zucker,1999). Αυτή η υποχρεωτική φύση της 

γονεϊκότητας, και κυρίως της µητρότητας, οδήγησε στην αντίληψη ότι τα ζευγάρια που 

αδυνατούν να έχουν βιολογικά δικά τους παιδιά δεν ακολουθούν τη «φυσιολογική» πορεία της 

ζωής. Έτσι, λοιπόν, εν µέρει, η υπογονιµότητα βιώνεται ως πρόβληµα και επειδή η κοινωνία την 

αντιµετωπίζει ως τέτοιο (Sandelowsky, 1993). Αυτή η αντίθεση µεταξύ των κοινωνικών πιέσεων 

για αναπαραγωγή και της εµπειρίας της υπογονιµότητας µπορεί να οδηγήσει σε µία ποικιλία 

ψυχολογικών αντιδράσεων ( Zucker, 1999).  

Ο Greil (1997) αναφέρει ότι η σύγχρονη έρευνα δεν εξετάζει πλέον την υπογονιµότητα 

ως κοινωνικό φαινόµενο, αλλά ως µία παθολογική κατάσταση. Αυτό σηµαίνει ότι, λόγω της 

ραγδαίας ανάπτυξης των τεχνολογιών υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, ακολουθείται µία 

«ιατρικοποιηµένη» προσέγγιση της υπογονιµότητας, κατά την οποία η έµφαση δε δίνεται πια 

στην αντιµετώπιση της ατεκνίας µέσω κοινωνικών οδών (π.χ. υιοθεσία), αλλά στην εξάρτηση 

από την ιατρική παρέµβαση. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τη γνώµη του ίδιου, οι κοινωνικές 

συνθήκες που επιδρούν και σχηµατίζουν την εµπειρία της υπογονιµότητας έχουν παραγκωνιστεί. 

Σήµερα, οι πολιτισµικές και κοινωνικές πιέσεις, που αντιµετωπίζει ένα άτεκνο ζευγάρι, δεν είναι 

µόνο αποτέλεσµα της υπογονιµότητάς τους, είναι και πιέσεις για να χρησιµοποιήσουν – ή 

τουλάχιστον να σκεφτούν – τη λύση της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής  (Burns & Covington, 

2002).       
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1ο Κεφάλαιο 

 

Υπογονιµότητα και Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή 

 

1.1. Ορισµοί και αίτια υπογονιµότητας      

 

Σε µία προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτηµα τι είναι η υπογονιµότητα και ποιος 

θεωρείται υπογόνιµος, συµπεραίνει κανείς ότι δεν υπάρχει ακριβής και κοινά αποδεκτός 

ορισµός, καθώς η υπογονιµότητα συγχέεται πολλές φορές µε τη στειρότητα. Η διαχωριστική 

γραµµή µεταξύ του φυσιολογικού και του µη φυσιολογικού είναι αυθαίρετη. Το ζήτηµα του 

ορισµού της υπογονιµότητας απασχολεί ακόµα και σήµερα ένα µεγάλο αριθµό ερευνητών, αλλά 

και παγκόσµιους οργανισµούς. Η διαφωνία έγκειται κυρίως στο χρονικό διάστηµα που πρέπει να 

παρέλθει, όταν δεν επιτυγχάνεται σύλληψη, για να γίνει η διάγνωση της υπογονιµότητας 

(Παπαληγούρα, 2000, 2005).  

Ο κλασσικός ιατρικός ορισµός, που υποστηρίζεται και από την Υπηρεσία Τεχνολογικής 

Αξιολόγησης των ΗΠΑ (Congress of the United States, Office of Technology Assessment, 

1988), είναι «η απουσία ή αποτυχία σύλληψης µετά από 12µηνη σεξουαλική επαφή  χωρίς τη 

χρήση αντισυλληπτικών µέσων». Αυτό το χρονικό όριο επελέγη, γιατί υπολογίστηκε ότι σχεδόν 

το 25% των ζευγαριών θα συλλάβει µέσα στον πρώτο µήνα, 60% µέσα στους 6 µήνες και 80% 

µέσα στους 12 µήνες σεξουαλικής επαφής χωρίς τη χρήση αντισύλληψης (Keye, 2002). Όµως, 

υπάρχουν αρκετά ζευγάρια που, χωρίς θεραπευτική παρέµβαση, επιτυγχάνουν εγκυµοσύνη µετά 

την πάροδο των 12 µηνών (Larsen, 2005). Για το λόγο αυτό, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 

ορίζει την υπογονιµότητα ως «αδυναµία ή µειωµένη ικανότητα σύλληψης» και την  προσδιορίζει 

ως «µη σύλληψη µετά από χρονικό διάστηµα 24 µηνών, στο οποίο δεν χρησιµοποιήθηκαν µέσα 

αντισύλληψης κατά την επαφή του ζευγαριού» (WHO, 1975, 1992). Είναι, λοιπόν, κατανοητό 

ότι η υιοθέτηση του ορισµού της Υπηρεσίας Τεχνολογικής Αξιολόγησης των ΗΠΑ (Ο.Τ.Α.) θα 
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καταλήξει σε υπολογισµό µεγαλύτερου ποσοστού και ως συνέπεια ένας αριθµός ζευγαριών που 

θα αποκτήσουν παιδιά θα θεωρούνται από τον Ο.Τ.Α. υπογόνιµα (Stephenson & Wagner, 1993). 

Σύµφωνα µε τη Larsen (2005) αυτή η απόκλιση στους ορισµούς εµφανίζεται επειδή στην 

κλινική πρακτική είναι σηµαντικό να αρχίσει η θεραπεία το νωρίτερο δυνατόν, ενώ στην 

επιδηµιολογική έρευνα είναι σηµαντικό να µειωθεί ο αριθµός των λανθασµένων διαγνώσεων. 

Η υπογονιµότητα µπορεί να είναι «πρωτογενής» ή «δευτερογενής». Ο όρος «πρωτογενής 

υπογονιµότητα» αναφέρεται στην αδυναµία ενός ζευγαριού να συλλάβει, όταν δεν έχει συλλάβει 

ποτέ (30% των ζευγαριών), ενώ ο όρος «δευτερογενής υπογονιµότητα» αναφέρεται στην 

αδυναµία σύλληψης από ένα ζευγάρι, που έχει συλλάβει στο παρελθόν (70% των ζευγαριών) 

(Keye, 2002). Επίσης, µπορεί να υπάρχουν ή και να µην υπάρχουν διαγνωσµένες οργανικές 

αιτίες. Όταν δεν εντοπίζεται κάποια βιολογική αιτία και τα αποτελέσµατα των εξετάσεων είναι 

φυσιολογικά, γίνεται λόγος για «ανεξήγητη ή ιδιοπαθή» υπογονιµότητα. Στις περιπτώσεις, όπου 

η ανεξήγητη υπογονιµότητα είναι αποτέλεσµα ψυχολογικής σύγκρουσης, δηλαδή όταν 

συνυπάρχουν στο άτοµο ταυτόχρονα δύο αντιτιθέµενες τάσεις – µία ασυνείδητη επιθυµία 

παρεµπόδισης της εγκυµοσύνης και µία συνειδητή πρόθεση απόκτησης παιδιού – αναφερόµαστε 

σε «ψυχογενή» υπογονιµότητα (Παπαληγούρα, 2000). Συχνά, οι όροι «ανεξήγητη» και 

«ψυχογενής» συγχέονται. Πρέπει να κατανοηθεί, όµως, ότι δεν είναι ταυτόσηµοι και ότι, απλώς, 

η ανεξήγητη υπογονιµότητα µπορεί – κάποιες φορές, αλλά όχι πάντα – να αποδοθεί σε ψυχογενή 

αίτια (Wischmann, 2003). 

Συνήθεις οργανικές αιτίες της γυναικείας υπογονιµότητας είναι: απόφραξη σαλπίγγων 

µετά από φλεγµονές, ορµονικές διαταραχές µε αποτέλεσµα τη µη φυσιολογική ή ποιοτική 

ωορρηξία, ενδοµητρίωση (ενδοµητριακά κύτταρα που αναπτύσσονται έξω από το εσωτερικό της 

µήτρας), ανεπαρκής τραχηλική βλέννα, αντισπερµικά αντισώµατα, αποτυχία του εµβρύου να 

συγκολληθεί στη µήτρα, ινοµυώµατα (καλοήθεις όγκοι στη µήτρα), πρόωρη εµµηνόπαυση, 

σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών, συµφύσεις από προηγούµενες εγχειρήσεις, φλεγµονές των 
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αναπαραγωγικών οργάνων που µπορεί να προκλήθηκαν από σεξουαλικά µεταδιδόµενα 

νοσήµατα (π.χ. χλαµύδια, βλεννόρροια), κ.α.    

∆ιαταραχές που µπορεί να προκαλέσουν ανδρική υπογονιµότητα είναι:  

χαµηλός αριθµός σπερµατοζωαρίων, χαµηλός όγκος σπέρµατος, χαµηλή κινητικότητα 

σπέρµατος, ανώµαλη µορφολογία σπερµατοζωαρίου µε αποτέλεσµα την ανικανότητα 

γονιµοποίησης του ωαρίου, χαµηλός αριθµός φυσιολογικού σπέρµατος, ανυπαρξία σπέρµατος 

και ανικανότητα ή αποτυχία εκσπερµάτωσης (Centers for Disease Control and Prevention, 2001. 

Keye, 2002).  

Κάποιοι άλλοι παράγοντες που µπορεί να ευθύνονται για την υπογονιµότητα, είναι η 

ηλικία και η ακατάλληλη χρονική περίοδος ή ο λάθος τρόπος σεξουαλικής επαφής (Keye, 2002). 

Στις γυναίκες η υπογονιµότητα καταγράφεται πιο συχνά µετά την ηλικία των 35 ετών. Για τους 

άνδρες δεν υπάρχει κάποια απόλυτη ηλικία πέραν της οποίας να µη µπορούν να τεκνοποιήσουν. 

Συνεπώς, η γονιµότητα σχετίζεται περισσότερο µε την ηλικία της γυναίκας παρά µε την ηλικία 

του άντρα (Menken, Trussell & Larsen, 1986).  

 

1.2. Συχνότητα εµφάνισης της υπογονιµότητας  

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO, 1992) περίπου 8–10% των 

ζευγαριών παγκοσµίως (50-80 εκατοµµύρια άνθρωποι) βιώνουν κάποιο πρόβληµα 

υπογονιµότητας, µε ευρείες διαφορές από περιοχή σε περιοχή. Στις ανεπτυγµένες χώρες το 

ποσοστό αυτό υπολογίζεται µεταξύ 10 και 15% (Cwikel, Gidron & Sheiner, 2004): περίπου 10–

12% των ζευγαριών αναπαραγωγικής ηλικίας στην Αµερική (πάνω από 6,2 εκατοµµύρια) και 

14% των ζευγαριών στην Ολλανδία αντιµετωπίζουν δυσκολίες σύλληψης (Eugster & 

Vingerhoets, 1999). Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πάνω από 250.000 ζευγάρια είναι υπογόνιµα. 

Ο Keye (2002) υποστηρίζει ότι η αναλογία των ζευγαριών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

υπογονιµότητας έχει παραµείνει σταθερή από το 1965. Αυτό που έχει αυξηθεί σε µεγάλο βαθµό 
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είναι η διαθεσιµότητα και η ζήτηση ιατρικών υπηρεσιών, η δηµοσιοποίηση και η 

ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα υπογονιµότητας και θεραπειών υψηλής τεχνολογίας, 

όπως είναι η εξωσωµατική γονιµοποίηση.   

Η υπογονιµότητα που οφείλεται σε διαταραχές της γυναίκας κυµαίνεται σε ποσοστό 30-

40% περίπου, σε διαταραχές του άντρα σε ποσοστό 10-30% και σε διαταραχές και των δύο 

συντρόφων σε ποσοστό 15-30% (Παπαληγούρα, 2005). Στην βιβλιογραφία δεν υπάρχει 

οµοφωνία για το επακριβές ποσοστό που αναλογεί σε κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες, 

πράγµα που σε µεγάλο ποσοστό οφείλεται στο διαφορετικό, πολλές φορές, ορισµό, απόδοση και 

ταξινόµηση της κάθε διαταραχής µεταξύ των ερευνητών (Forti & Krausz, 1998). Σε ένα 

ποσοστό 5-10% των ζευγαριών µε πρόβληµα υπογονιµότητας δεν εντοπίζεται οργανική αιτία, 

οπότε η υπογονιµότητα θεωρείται ανεξήγητη (Wischmann, 2003. Παπαληγούρα, 2005).    

 

 

1.3. Υποβοηθούµενη αναπαραγωγή και εξωσωµατική γονιµοποίηση   

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών εντυπωσιακή πρόοδος έχει σηµειωθεί στην 

ανάπτυξη των ιατρικών τεχνολογικών επεµβάσεων για τα ζευγάρια που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα γονιµότητας. Ανάλογα µε την ακριβή φύση του προβλήµατος γονιµότητας, οι 

διάφορες αναπαραγωγικές τεχνικές είναι διαθέσιµες για να βοηθήσουν τα ζευγάρια να επιτύχουν 

εγκυµοσύνη. Σήµερα υπάρχουν περίπου 40 διαφορετικοί τρόποι να αποκτήσει κανείς παιδί 

χωρίς σεξουαλική επαφή (Burns, 2005. Παπαληγούρα, 2005) και υπολογίζεται ότι µόνο ένα 

ποσοστό της τάξης του 3-4% δε µπορεί να αξιοποιήσει την υποβοηθούµενη αναπαραγωγή 

(Παπαληγούρα, 2000).    

Ο όρος «υποβοηθούµενη αναπαραγωγή» (Assisted Reproduction Technology-ART) είναι 

πολύ ευρύς και καλύπτει το φάσµα από τη χορήγηση ορµόνης για διέγερση των ωοθηκών, µέχρι 

τη χειρουργική επέµβαση σε αποφραγµένες σάλπιγγες, τις σπερµατεγχύσεις και την 

εξωσωµατική γονιµοποίηση. Μερικές από τις παραπάνω τεχνικές είναι θεραπευτικές, µε την 
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έννοια ότι η ιατρική παρέµβαση θεραπεύει το πρόβληµα, ενώ άλλες είναι τεχνικές υπερπήδησης 

του προβλήµατος. Η διάκριση αυτή είναι σηµαντική, γιατί στις πρώτες περιπτώσεις, µετά τη 

θεραπεία και την επίτευξη εγκυµοσύνης, δεν υπάρχει πρόβληµα υπογονιµότητας, ενώ στις 

δεύτερες το πρόβληµα της υπογονιµότητας παραµένει και µετά την εγκυµοσύνη. Τέτοιες 

περιπτώσεις υπερπήδησης του προβλήµατος είναι η εξωσωµατική γονιµοποίηση, η 

ενδοσαλπιγγική µεταφορά γαµετών, η ενδοσαλπιγγική µεταφορά ζυγωτών, η 

ενδοκυτταροπλασµατική σπερµατέγχυση (ICSI), κ.α.   Σύµφωνα µε µελέτες, 15% των γυναικών 

αναπαραγωγικής ηλικίας έχουν χρησιµοποιήσει κάποιου είδους θεραπεία υπογονιµότητας στη 

διάρκεια της ζωής τους, συµπεριλαµβανοµένου του 3% των γυναικών που χρησιµοποιεί 

φάρµακα για την ωορρηξία και του 1% που χρησιµοποιεί τεχνητή γονιµοποίηση ή άλλες 

εξειδικευµένες πρακτικές (Mosher & Pratt, 1991).   

H κυρίαρχη µέθοδος των τεχνολογιών υποβοηθούµενης αναπαραγωγής είναι η 

Εξωσωµατική Γονιµοποίηση και Εµβρυοµεταφορά (In Vitro Fertilization and Embryo Transfer 

– IVF/ET), κατά την οποία η γονιµοποίηση συντελείται στο εργαστήριο, σε δοκιµαστικό 

σωλήνα και το δηµιουργηµένο έµβρυο εµφυτεύεται στη µήτρα της γυναίκας. Πρώτη φορά 

εφαρµόστηκε επιτυχώς από τους Steptoe και Edwards στην Αγγλία, στις 25 Ιουλίου του 1978, 

όταν γεννήθηκε η Louise Brown. Αρχικά, η θεραπεία της IVF εφαρµόστηκε µόνο σε γυναίκες µε 

πρόβληµα στις σάλπιγγες. Σήµερα, οι περισσότερες µορφές υπογονιµότητας µπορούν να 

αντιµετωπιστούν µε την IVF, όπως η υπογονιµότητα ως αποτέλεσµα ενδοµητρίωσης, η 

περίπτωση γυναικείων αντισωµάτων ενάντια στο σπέρµα, τα προβλήµατα ωορρηξίας, η κακή 

ποιότητα σπέρµατος, η ιδιοπαθής υπογονιµότητα, κ.α. (Eugster & Vingerhoets, 1999. Keye, 

2002). Η µέθοδος αυτή συντελείται µε τη χρήση αναπαραγωγικών κυττάρων των δύο συζύγων ή 

ενός εκ των συζύγων και ενός δότη ή δύο δοτών. Ειδικότερα όταν συνδυάζεται µε τη δωρεά  

ωαρίων νεότερων γυναικών, βοηθάει µε µεγάλη επιτυχία γυναίκες µεγαλύτερες των 40 ετών να 

συλλάβουν (Keye, 2002). Στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 46 κέντρα εξωσωµατικής 

γονιµοποίησης (Nyboe, Andersen et al., 2005).   
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Η εξωσωµατική γονιµοποίηση περιλαµβάνει τα ακόλουθα τέσσερα στάδια: 1) ∆ιέγερση 

ωοθηκών: οι ωοθήκες ενεργοποιούνται µε τη βοήθεια φαρµάκων (χάπια ή εγχύσεις), ώστε να 

παραχθούν και να ωριµάσουν αντί για ένα ωάριο, περισσότερα, µερικές φορές µέχρι και 20. 

Κατά την ενεργοποίηση γίνονται, σχεδόν καθηµερινά, εξετάσεις αίµατος και πυελικές εξετάσεις 

µε υπερήχους, για να παρακολουθείται η αντίδραση των ωοθηκών. 2) Ωοληψία: µόλις τα ωάρια 

φτάσουν στον κατάλληλο βαθµό ωριµότητας, συλλέγονται µε βελόνα, η οποία προωθείται στην 

πύελο διαµέσου του κολπικού τοιχώµατος, µε την καθοδήγηση υπερήχου. Επειδή αυτή η 

διαδικασία µπορεί να είναι επίπονη, στη γυναίκα χορηγείται εκ των προτέρων νάρκωση. 3) 

Γονιµοποίηση: τα ωάρια αναµειγνύονται µε µεγάλο αριθµό σπερµατοζωαρίων σε δοκιµαστικό 

σωλήνα και µέσα στις επόµενες 24 ώρες αναµένεται η γονιµοποίηση. Μόλις αυτή 

πραγµατοποιηθεί, τα γονιµοποιηµένα ωάρια παραµένουν από δύο έως τέσσερις ηµέρες στο 

δοκιµαστικό σωλήνα. 4) Εµβρυοµεταφορά: τα έµβρυα τοποθετούνται σε ένα µικροσκοπικό 

ελαστικό καθετήρα και µεταφέρονται στη µήτρα, προωθούµενα διαµέσου του τραχήλου. Η 

διαδικασία αυτή είναι απλή και δε χρειάζεται αναισθησία. Μετά την εφαρµογή της απαιτείται 

από τις γυναίκες να περιορίσουν τις φυσικές δραστηριότητές τους για διάστηµα 24-72 ωρών, και 

να είναι προσεκτικές µέχρι να γίνει το τεστ εγκυµοσύνης µετά από 9-12 ηµέρες (Karmen, Boyle 

et al., 2004. Eugster & Vingerhoets, 1999. Keye, 2002).   

Μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα επιτυχίας όταν µεταφέρονται περισσότερα από ένα 

έµβρυα. Όµως, ο αριθµός των εµβρύων που µπορούν να µεταφερθούν περιορίζεται από το νόµο 

σε κάποιες χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος 

πολύδυµων κυήσεων (Παπαληγούρα, 2005). Περαιτέρω, η πιθανότητα επιτυχίας εξαρτάται από 

παράγοντες όπως η ηλικία, το κάπνισµα και η εµπειρία του ιατρικού προσωπικού και της 

κλινικής στην πραγµατοποίηση της διαδικασίας (Eugster & Vingerhoets, 1999).   

Στην Ευρώπη, το 2001, το ποσοστό επίτευξης εγκυµοσύνης µέσω IVF ανερχόταν – κατά 

µέσο όρο – στο 29%, ενώ το 1997 ήταν 26.1%. Στην Ελλάδα, το 2001, το ποσοστό αυτό ήταν 

λίγο υψηλότερο (32.3%). Στην Αµερική, το 2000, είχε υπολογιστεί σε 35.9% (Nyboe, Andersen 
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et al., 2005). Μετά από τρεις ανεπιτυχείς θεραπευτικούς κύκλους IVF η πιθανότητα 

εγκυµοσύνης είναι πολύ µικρή (Verhaak et al., 2004).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

2ο Κεφάλαιο 

 

     Μοντέλα της Ψυχολογίας της Υπογονιµότητας 

 

Στο χώρο της «ψυχολογίας της υπογονιµότητας» τρεις υποθέσεις – µοντέλα έχουν κάνει 

την εµφάνισή τους, από το 1930 µέχρι σήµερα: α) το «µοντέλο ψυχογενούς υπογονιµότητας» 

(“psychogenic infertility model”), που πρεσβεύει ότι η υπογονιµότητα είναι αποτέλεσµα 

ψυχοπαθολογίας και απορρίπτεται πλέον από τους περισσότερους ερευνητές β) το «µοντέλο 

ψυχολογικών επιπτώσεων» (“psychological sequelae model”), που υποστηρίζει ότι η  

ψυχοπαθολογία είναι επακόλουθο της υπογονιµότητας και είναι το πιο διαδεδοµένο και γ) το 

«κυκλικό µοντέλο» ή «υπόθεση του στρες» (“cyclical model” ή “stress hypothesis”), που 

θεωρείται από πολλούς ως αναβίωση του µοντέλου ψυχογενούς υπογονιµότητας και βασίζεται 

στην άποψη ότι το στρες προκαλεί υπογονιµότητα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

τρία αυτά µοντέλα και επιχειρείται έλεγχος της ορθότητάς τους.  

 

2.1. Μοντέλο ψυχογενούς υπογονιµότητας 

 

 Το µοντέλο ψυχογενούς υπογονιµότητας πρεσβεύει ότι αιτία της υπογονιµότητας είναι η 

ψυχολογική δυσλειτουργία. Το µοντέλο αυτό εµφανίστηκε στη δεκαετία του 1930 και διαδόθηκε 

περισσότερο κατά τη δεκαετία 1950-1960. Τότε η έρευνα για την ακούσια ατεκνία ενδιαφερόταν 

περισσότερο για τις πιθανές ψυχικές αιτίες των διαταραχών γονιµότητας, παρά για τις ψυχικές 

συνέπειες τους (Wischmann, 2003). Οι θεωρίες που υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση εστιάζουν 

σε υποσυνείδητες ψυχολογικές διαταραχές των γυναικών και θεωρούν ότι τα αντικρουόµενα 

νευρωτικά συναισθήµατα ως προς τη µητρότητα ή απέναντι στις µητέρες τους εµποδίζουν τη 

σύλληψη και συνεπώς την αποδοχή του ρόλου τους ως ενήλικες. Τη βάση του ψυχογενούς 
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µοντέλου αποτέλεσε η ψυχαναλυτική θεωρία, βασισµένη στη θεωρία της προσωπικότητας του 

Freud (Burns & Covington, 2002). 

 Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η υπογονιµότητα θεωρήθηκε µηχανισµός άµυνας απέναντι 

στους κινδύνους που περικλείει η αναπαραγωγική λειτουργία – και ειδικότερα ο τοκετός (Burns 

& Covington, 2002. Παπαληγούρα, 2000). Η Benedek (1952) και η Deutch (1945) (όπως 

αναφέρεται στην Applegarth, 2002) βασισµένες στη θεωρία του Freud κατηγορούν και αυτές τη 

διαταραγµένη ψυχολογία των γυναικών για την υπογονιµότητα του ζευγαριού και αναφέρουν ότι 

η υπογονιµότητα είναι το αποτέλεσµα ενδοψυχικών συγκρούσεων σχετικά µε τη θηλυκότητα ή 

συγκρουόµενων ή αµφιθυµικών σχέσεων µε το «αντικείµενο της µητρότητας» ή ότι προέρχεται 

από άλυτα Οιδιπόδεια συµπλέγµατα. Άλλωστε, στη φροϋδική θεωρία οι γυναίκες µόνο όταν 

µείνουν έγκυες και γεννήσουν (ιδίως αγόρι) δίνουν πλήρη λύση στις Οιδιπόδειες συγκρούσεις 

τους κι έτσι γίνονται πραγµατικά ενήλικες. Η Klempner υποστηρίζει ότι ενώ η εγκυµοσύνη 

ανακεφαλαιώνει την πρώιµη σχέση της γυναίκας µε τη µητέρα της και επιφέρει εκ νέου 

αναζωπύρωση τάσεων για εξάρτηση και ταύτιση µε το µητρικό αντικείµενο, η υπογονιµότητα 

µπορεί να διακόψει αυτή την ταύτιση και να στερήσει την ευκαιρία αναπλήρωσης ή 

επανόρθωσης παλαιότερων µητρικών αποτυχιών. Όταν αυτή η ταύτιση διακοπεί, επέρχεται µια 

αλλαγή της αναπαράστασης του Εαυτού και του αντικειµένου (Klempner, 1992, όπως 

αναφέρεται στην Applegarth, 2002).   

 Άλλοι πιστεύουν ότι η υπογονιµότητα είναι ένδειξη ενδοψυχικής σύγκρουσης ανάµεσα 

στην επιλογή της µητρότητας και της καριέρας (Sandler, 1961). Μπορεί ακόµη να οφείλεται και 

σε µια εξιδανίκευση του πατέρα µε τον οποίο κανένας σύντροφος δε µπορεί να είναι εφάµιλλος 

(Παπαληγούρα, 2000). Τα ψυχοσεξουαλικά προβλήµατα ανδρών και γυναικών ή κάποιος 

υποσυνείδητος φόβος (κυρίως των γυναικών) για τα σεξουαλικά συναισθήµατα θεωρήθηκαν 

εξίσου υπεύθυνα για την αδυναµία σύλληψης (Burns & Covington, 2002). Όσον αφορά στους 

άνδρες, η ψυχογενής υπογονιµότητα αποδίδεται σε δεσποτικές, µη στοργικές, άκαµπτες και 

ηθικά αυστηρές µητέρες, που εξουσίαζαν τους γιούς τους και τους δηµιουργούσαν άγχος, λόγω 
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δικών τους σεξουαλικών αναστολών. Επίσης, θεωρείτο αποτέλεσµα αµφιθυµίας και 

ανασφάλειας ως προς τον ανδρισµό και την απόκτηση παιδιού ή θυµός απέναντι στη σύζυγό 

τους (Burns, 2002).  

 Ο Greil (1997), ύστερα από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, συνοψίζει τα µειονεκτήµατα 

που αναφέρονται στο ψυχογενές µοντέλο. Μεταξύ άλλων η σχετική βιβλιογραφία έχει 

κατηγορηθεί για τη χρήση «βολικών» δειγµάτων (επιλογή δειγµάτων όπως διευκόλυνε τον 

εκάστοτε ερευνητή), για µία τάση να θεωρούν τις υπογόνιµες γυναίκες, που υποβάλλονταν σε 

ψυχανάλυση, ως αντιπροσωπευτικό δείγµα όλων των υπογόνιµων γυναικών, για την αποτυχία 

τους να χρησιµοποιήσουν συστηµατικές µετρήσεις και οµάδες ελέγχου και για το ότι 

προέβλεπαν τη ψυχοπαθολογία ως υπεύθυνη για την υπογονιµότητα χωρίς, ουσιαστικά, να 

υπάρχει ξεκάθαρη απόδειξη (Greil, 1997). Ακόµη, η έρευνα, που είναι βασισµένη στο ψυχογενές 

µοντέλο, κατηγορήθηκε επειδή εστιαζόταν αποκλειστικά στις γυναίκες, αν και οι αιτίες της 

υπογονιµότητας κατανέµονται λίγο πολύ ισότιµα και στα δύο φύλα (Greil, 1997. Wischmann, 

2003).  

 Στην ψυχογενή υπόθεση η ανεξήγητη υπογονιµότητα εξισώνεται µε την ψυχογενή. 

∆ηλαδή, τις αιτίες της υπογονιµότητας που δε µπορούσαν να εξηγηθούν, τις απέδιδαν σε 

ψυχολογικούς παράγοντες. Σύµφωνα µε τους Demyttenaere et al. (1998) και Wischmann (2003) 

αυτό είναι λανθασµένο, καθώς ο όρος «ανεξήγητη υπογονιµότητα» περιλαµβάνει, επίσης, 

ανεπαρκώς διαγνωσµένες οργανικές διαταραχές. Η εξίσωση αυτών των δύο διαγνώσεων 

προέρχεται από µία περίοδο όπου περίπου το 50% όλων των αιτιών της υπογονιµότητας δεν 

επιδέχονταν διάγνωση. Σήµερα, όµως, η συχνότητα της ανεξήγητης υπογονιµότητας πιστεύεται 

ότι είναι µόνο 5-15% (Wischmann, 2003). Οι ψυχαναλυτές Apfel και Keylor (2000) αναφέρουν 

ότι οι υποσυνείδητοι φόβοι και οι συγκρούσεις γύρω από το σεξ και την εγκυµοσύνη, η 

απόρριψη της µητρικής ταύτισης και η µοίρα ή το πεπρωµένο σχετικά µε την αναπαραγωγή 

είναι θέµατα παρόντα και πολύ οικεία και στις γυναίκες που δεν εµφανίζουν δυσκολίες 
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σύλληψης. Και προσθέτουν ότι γυναίκες µε πολύ σοβαρά ψυχικά προβλήµατα καταφέρνουν µε 

άνεση να συλλάβουν.  

 Από µία άλλη οπτική, η Zucker (1999) αναφέρει ότι οι ψυχολογικές θεωρίες που 

αφορούν στο ψυχογενές µοντέλο, τονίζουν την «υποχρεωτική» φύση της µητρότητας, δηλαδή 

βασίζονται στην υπόθεση ότι όλες οι γυναίκες έχουν βασικό σκοπό της ζωής τους να γίνουν 

«επιτυχηµένες» µητέρες. Έτσι, λοιπόν, οι γυναίκες που δε µπορούν ή δε θέλουν να αποκτήσουν 

παιδιά, θεωρούνται παραδείγµατα παθολογίας. Σύµφωνα µε την ερευνήτρια, είναι απαραίτητο 

να αποµακρυνθούµε από αυτή τη – βασισµένη στην παθολογία – εξήγηση των αναπαραγωγικών 

δυσκολιών και να εξερευνήσουµε µία ποικιλία τόσο θετικών όσο και αρνητικών επιπτώσεων.  

 Πολλοί ερευνητές έχουν διεξάγει έρευνες προκειµένου να επαληθεύσουν ή να 

διαψεύσουν το µοντέλο ψυχογενούς υπογονιµότητας, στις οποίες θέλησαν να βρουν κατά πόσο 

υπάρχουν διαφορές στην προσωπικότητα µεταξύ γόνιµων και υπογόνιµων ατόµων ή ζευγαριών 

(π.χ. Freeman et al., 1985. Haseltine et al., 1985. Guttman et al., 1986. Edelmann et al., 1994). 

Οι περισσότερες καλά σχεδιασµένες µελέτες, που έγιναν σε µεγάλες πληθυσµιακές οµάδες µε τη 

χρήση σταθµισµένων ψυχοµετρικών τεστ, όπως το Πολυδιάστατο Ερωτηµατολόγιο 

Προσωπικότητας της Minnesota (MMPI) και το Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας του Eysenck 

(EPI) δε βρήκαν αυξηµένη συχνότητα προϋπάρχουσων διαταραχών προσωπικότητας στα 

υπογόνιµα ζευγάρια. Απλά, λόγω της εµφάνισης διαταραχών προσωπικότητας στο γενικό 

πληθυσµό είναι πιθανό να συναντήσει κανείς υπογόνιµα ζευγάρια που να έχουν κάποια τέτοια 

διαταραχή. 

 Για παράδειγµα, οι Freeman et al. (1985) ανέφεραν ότι περίπου 16-18% από τα 304 

υπογόνιµα άτοµα που συµµετείχαν στην έρευνά τους, σηµείωσαν σε µία ή σε περισσότερες 

κλίµακες του MMPI βαθµολογία υψηλότερη από 70 (υποδηλώνοντας, έτσι, την παρουσία 

ψυχοπαθολογικών χαρακτηριστικών). Όµως, αυτή η συχνότητα δε θεωρήθηκε ασυνήθιστη σε 

ένα δείγµα αυτού του µεγέθους. Στα περισσότερα άτοµα δε βρέθηκαν στοιχεία 

δυσλειτουργικότητας και συγκεκριµένα τα µισά άτοµα εµφάνισαν βαθµολογίες που υποδήλωναν 
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«αποτελεσµατική λειτουργικότητα και ικανότητα να αντιµετωπίζουν το στρες». Οι Haseltine et 

al. (1985) µελετώντας το ψυχολογικό προφίλ 75 ζευγαριών σε πρόγραµµα εξωσωµατικής 

γονιµοποίησης δε βρήκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ψυχολογικών διαταραχών 

(χρησιµοποιώντας κι αυτοί το MMPI). Αλλά και οι Guttman et al. (1986) και οι Edelmann et al. 

(1994) που χορήγησαν το EPI, κατέληξαν σε παρόµοια συµπεράσµατα.    

 Ύστερα από την έντονη κριτική που δέχτηκε το ψυχογενές µοντέλο και λόγω των 

ιατρικών επιτευγµάτων, που πραγµατοποιήθηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 1980, οι 

ερευνητικές προσπάθειες στράφηκαν από ένα «πλήρες» µοντέλο ψυχογενούς υπογονιµότητας σε 

ένα µοντέλο που αναφέρεται στις ψυχογενείς προελεύσεις µόνο της ανεξήγητης υπογονιµότητας 

(Wischmann, 2003). Και πάλι, όµως στην περίπτωση αυτή, η ανεξήγητη υπογονιµότητα 

ταυτίζεται µε την ψυχογενή.  

 Σε συγκρίσεις µεταξύ ζευγαριών µε ανεξήγητη και µε διαγνωσµένη οργανική αιτία 

υπογονιµότητας δεν υπάρχουν βάσιµες αποδείξεις για την ύπαρξη διαφορών (Wischmann, 2001, 

2003). Ο Greil (1997) υποστηρίζει ότι ακόµα και στις έρευνες που βρέθηκαν κάποιες διαφορές 

ήταν αδύνατον να αποδειχθεί ότι η ψυχοπαθολογία ήταν η αιτία για την υπογονιµότητα, ενώ οι 

Fassino et al. (2002) αναφέρουν ότι τα αποτελέσµατα είναι αντιφατικά.  

 Οι Wischmann et al. (2001) εξετάζοντας 564 ζευγάρια (µε το ερωτηµατολόγιο 

προσωπικότητας του Giessen) δε βρήκαν αξιοσηµείωτες διαφορές µεταξύ αυτών µε ιδιοπαθή και 

αυτών µε διαγνωσµένη υπογονιµότητα. Σε παρόµοια αποτελέσµατα είχαν καταλήξει και οι 

Connolly et al., το 1991. Όµως, οι Morse και Dennerstein (1985) σε πολύ µικρότερο δείγµα 

βρήκαν άνω του µέσου όρου βαθµολογίες νευρωτισµού στις γυναίκες µε ιδιοπαθή 

υπογονιµότητα. Πρότειναν ότι οι γυναίκες αυτές µπορεί να έχουν προδιάθεση στο άγχος και να 

αντιδρούν έντονα στα συναισθήµατα. Τέλος, σε πρόσφατη έρευνα των Fassino et al. (2002), που 

συµµετείχαν 156 υπογόνιµα ζευγάρια (χωρισµένα σε δύο υποκατηγορίες – οργανικής και 

ανεξήγητης υπογονιµότητας) και 80 γόνιµα, τα αποτελέσµατα έδειξαν διαφορές µεταξύ των 
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ζευγαριών µε οργανική και αυτών µε ανεξήγητη υπογονιµότητα, µε τα τελευταία να εµφανίζουν 

συγκεκριµένα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά.  

 Γενικά, η ψυχογενής υπόθεση θεωρείται ξεπερασµένη στις µέρες µας και υποστηρίζεται 

από πολύ µικρό αριθµό ερευνητών. Όµως, ένα άλλο µοντέλο, που αναπτύχθηκε πρόσφατα και 

θεωρείται από πολλούς ως παραλλαγή του ψυχογενούς µοντέλου, έχει αρχίσει να αποκτά 

οπαδούς. Το µοντέλο αυτό παρουσιάζεται στη συνέχεια.     

   

2.2. Μοντέλο του στρες ή κυκλικό 

 

 Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες ανακύκλωσης του ψυχογενούς 

µοντέλου µε την υπόθεση που βασίζεται στην άποψη ότι το στρες προκαλεί υπογονιµότητα. Το 

µοντέλο του στρες, αλλιώς αναφερόµενο και ως «κυκλικό» µοντέλο (Wischmann, 2003), 

υποστηρίζεται από αυτούς που θεωρούν την υπογονιµότητα ως ψυχοσωµατική διαταραχή. Οι 

ερευνητές αυτοί υπογραµµίζουν τον αντίκτυπο της συναισθηµατικής κατάστασης (στρες, 

άγχους, κατάθλιψης) και της ικανότητας να αντιµετωπίζει κανείς το στρες στη 

νευροενδοκρινολογική κατάσταση, στην πιθανότητα κύησης και στην έκβαση των θεραπειών 

υποβοηθούµενης αναπαραγωγής. Ακόµη, οι ερευνητές προσπαθούν να καθορίσουν ποιες 

τεχνικές συµπεριφοράς (π.χ. χαλάρωση, έκφραση συναισθηµάτων, κ.α.) θα µπορούσαν να 

διευκολύνουν τη σύλληψη και την απόκτηση παιδιού.  

 ∆εδοµένου του σηµαντικού ρόλου που διαδραµατίζει το στρες στην υγεία, είναι πιθανό 

να υποπτευτεί κανείς ότι το στρες προκαλεί υπογονιµότητα. Ένα απλό παράδειγµα είναι η 

προκαλούµενη από το στρες αµηνόρροια. Πάντως, ενώ η υπόθεση αυτή φαίνεται αρκετά 

ελκυστική, δεν είναι πολύ δηµοφιλής, διότι πολλοί θεωρούν ότι µπορεί να οδηγήσει τα άτοµα σε 

παρερµηνεία της κατάστασής τους και σε επανειληµµένες αυτοκατηγορίες και ενοχές, λόγω του 

ότι τους δηµιουργείται η πεποίθηση ότι η υπογονιµότητα προκλήθηκε εξαιτίας τους (Greil, 1997.   

Wischmann, 2003).  
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 Πρόσφατες συστηµατικές προδροµικές µελέτες έχουν βρει κάποια σχέση µεταξύ του 

στρες και την πιθανότητα επίτευξης εγκυµοσύνης, όµως, η σχέση αυτή δε φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται πλήρως. Οι  Demyttenaere et al. σε έρευνά τους, το 1994, έδειξαν ότι οι γυναίκες 

µε υψηλά επίπεδα στρες και κορτιζόλης κατά τη φάση της διέγερσης των ωοθηκών ή πριν την 

ωοληψία είχαν λιγότερες πιθανότητες επίτευξης εγκυµοσύνης. Σε άλλη έρευνα βρέθηκε ότι 

υψηλά επίπεδα στρες, που µετρήθηκαν µε την πίεση του αίµατος και του καρδιακού παλµού, 

προέβλεπαν δυσµενή έκβαση της IVF. Έτσι, προτάθηκε ότι οι υπερβολικές καρδιαγγειακές 

αντιδράσεις στο στρες είναι πιθανό να έχουν επιπτώσεις στη γονιµότητα (Facchinetti et al., 

1997). Σε γυναίκες που η θεραπεία δεν ήταν επιτυχής, βρέθηκε αυξηµένη ενεργοποίηση 

κυττάρων τύπου Τ στο αίµα κάτω από στρεσογόνες καταστάσεις (Gallinelli et al., 2001).   

 Σε αντίθεση µε τα παραπάνω ευρήµατα καµία σχέση δε βρέθηκε µεταξύ της 

εγκυµοσύνης και των διάφορων ορµονών που σχετίζονται µε το στρες (αδρεναλίνης, 

νοραδρεναλίνης και κορτιζόλης) σε άλλη έρευνα (Sanders & Bruce, 1999). Οι Stoleru et al. 

(1993) προτείνουν ότι η σχέση µεταξύ στρες και υπογονιµότητας είναι πιο πιθανή στην ανδρική 

υπογονιµότητα. Σε µελέτη 500 ανδρών, των οποίων οι σύζυγοι συµµετείχαν σε πρόγραµµα IVF, 

η ποιότητα του σπέρµατος ήταν χαµηλή κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών κύκλων, αλλά όχι 

σε άλλες χρονικές στιγµές εκτός θεραπείας (Harrison et al., 1987).  

 Όσον αφορά στο άγχος τα αποτελέσµατα είναι διφορούµενα. Στις περισσότερες µελέτες 

δε βρέθηκαν διαφορές στα επίπεδα άγχους ανάµεσα σε γυναίκες που συνέλαβαν και σε αυτές 

που δε συνέλαβαν (π.χ. Thiering et al., 1993. Visser et al., 1994) ή οι διαφορές δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντικές (π.χ. Harlow et al., 1996. Slade et al., 1997). Σε κάποιες άλλες, τα υψηλά 

επίπεδα άγχους προέβλεπαν αρνητική έκβαση της θεραπείας (π.χ. Merari et al., 1996. Pesch et 

al., 1989).  

 Τα αποτελέσµατα ερευνών που αναφέρονται στον αντίκτυπο της κατάθλιψης είναι πιο 

σαφή. Στην προδροµική µελέτη τους, οι Thiering et al. (1993) υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες µε 

αυξηµένη βαθµολογία κατάθλιψης στην αρχή της θεραπείας είχαν σηµαντικά χαµηλότερα 
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ποσοστά κύησης από τις γυναίκες που δεν είχαν ενδείξεις καταθλιπτικής συµπτωµατολογίας. Σε 

παρόµοια αποτελέσµατα έχουν καταλήξει και άλλοι ερευνητές (Verhaak et al., 2001. Dοmar et 

al., 1999. Demyttenaere et al., 1998, κ.α.). Οι Demyttenaere et al. έχουν ασχοληθεί µε την 

επίδραση των στρατηγικών αντιµετώπισης (ΣΑΣ) στην έκβαση της IVF. Σε έρευνές τους (1992, 

1998) βρήκαν ότι ο συνδυασµός αυξηµένων καταθλιπτικών συµπτωµάτων, αυξηµένης χρήσης 

ενεργητικών ΣΑΣ (χωρίς να υπάρχει επιθυµητό αποτέλεσµα), ΣΑΣ αποφυγής και αυξηµένης 

έκφρασης αρνητικών συναισθηµάτων συνδέεται µε δυσµενή έκβαση IVF.  

 Η δυσαρµονία και η έλλειψη ικανοποίησης των γυναικών από τη συζυγική σχέση δεν 

έχει βρεθεί να παρουσιάζει κάποια επίδραση στην κύηση (Verhaak et al., 2001. Slade et al., 

1997), εάν εξαιρέσουµε τη µελέτη των Stoleru et al. (1997).  

 Η Domar δήλωσε ότι εάν το στρες ευθύνεται για την υπογονιµότητα, τότε θα µπορούσε 

να υποτεθεί ότι η µείωση του στρες θα αυξήσει τις πιθανότητες σύλληψης. Και, όντως, βρήκε 

στοιχεία που υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση. Το 1992, εξέτασε 52 υπογόνιµες γυναίκες που 

συµµετείχαν σε πρόγραµµα συµπεριφορικής θεραπείας διάρκειας 10 εβδοµάδων. Το πρόγραµµα 

αυτό, µεταξύ άλλων, περιελάµβανε εκπαίδευση στη χαλάρωση και διαχείριση του στρες. Από 

όσο αποδείχθηκε, είχε µεγάλη επιτυχία, καθώς όχι µόνο µειώθηκαν τα επίπεδα κατάθλιψης, 

άγχους και θυµού, αλλά, ακόµη, 16 συµµετέχουσες (32%) έµειναν έγκυες. Παρόλο που δε 

µπορούµε να γνωρίζουµε µε βεβαιότητα εάν η µείωση των αρνητικών ψυχολογικών 

αντιδράσεων ήταν αυτή που οδήγησε – µέσω του προγράµµατος – σε εγκυµοσύνη, τα ευρήµατα 

της Domar και των συνεργατών της υποδεικνύουν ότι η υπόθεση του στρες αξίζει επιπλέον 

διερεύνηση (Greil, 1997).  

 

2.3. Μοντέλο ψυχολογικών επιπτώσεων 

 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 έκανε την εµφάνισή του το «µοντέλο ψυχολογικών 

επιπτώσεων/συνεπειών», το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε το προϋπάρχον µοντέλο ψυχογενούς 

υπογονιµότητας και πρεσβεύει ότι η ψυχοπαθολογία είναι το αποτέλεσµα και όχι η αιτία της 
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υπογονιµότητας. Η δυσκολία απόκτησης παιδιού βιώνεται ως αρνητική και συναισθηµατικά 

φορτισµένη εµπειρία, που επηρεάζει την ψυχολογική ισορροπία και λειτουργικότητα του ατόµου 

και του ζευγαριού. Η υπογονιµότητα αποτελεί πλήγµα στη συνοχή του εαυτού, οδηγεί σε 

µειωµένη αυτοεκτίµηση, απώλεια ελέγχου, αµφισβήτηση της ταυτότητας του φύλου και µπορεί 

να προκαλέσει συναισθήµατα κατωτερότητας, θλίψης ή και κατάθλιψης, άγχους, ενοχής και 

απογοήτευσης. Πρόκειται για µια σύνθετη κρίση ζωής, που εµποδίζει την πραγµατοποίηση των 

ενήλικων στόχων και πολλές φορές θέτει σε κίνδυνο τις συζυγικές και σεξουαλικές σχέσεις. Η 

θεραπεία της υπογονιµότητας, µε την εµπλοκή των σύγχρονων µεθόδων αναπαραγωγικής 

ιατρικής, θέτει το ζευγάρι αντιµέτωπο µε επώδυνες ιατρικές διαδικασίες και δύσκολες 

αποφάσεις (π.χ. για το αν θα χρησιµοποιηθούν αναπαραγωγικά κύτταρα δοτών, πότε θα 

σταµατήσουν τις προσπάθειες), οι οποίες αποτελούν πηγή ψυχολογικού και κοινωνικού στρες.  

Το µοντέλο των ψυχολογικών επιπτώσεων περιλαµβάνει διαφορετικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις, οι οποίες τονίζουν τον ψυχολογικό αντίκτυπο της υπογονιµότητας στο άτοµο και 

στο ζευγάρι: Η θεωρία της ανάπτυξης και της κρίσης, η θεωρία της ψυχολογίας του Εγώ και του 

Εαυτού, η θεωρία της θλίψης και της απώλειας, η γνωστική – συµπεριφορική θεωρία και η 

θεωρία των οικογενειακών συστηµάτων, που εµπεριέχονται στο µοντέλο αυτό, θα αναπτυχθούν 

παρακάτω. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν κάποιες βασικές έρευνες που διεξήχθησαν 

προκειµένου να ελέγξουν την ορθότητα αυτής της υπόθεσης.    

       

2.3.1. Θεωρίες για την υπογονιµότητα 

α) Η ψυχολογία του Εγώ και του Εαυτού 

 

 Η θεωρία της ψυχολογίας του Εγώ και του Εαυτού έχει ως βάση της την ψυχαναλυτική 

θεωρία. Η κύρια ψυχική δοµή, το Εγώ, δηλαδή η αντίληψη που έχει το άτοµο για τον εαυτό του, 

απειλείται και αποδιοργανώνεται από ναρκισσιστικά τραύµατα, τα οποία είναι πιθανόν να 

προκαλέσουν αντιδράσεις βίας ή παλινδροµικές συµπεριφορές. Η υπογονιµότητα, ως 

ναρκισσιστικό τραύµα που είναι, έχει αρνητικές συνέπειες στη συνοχή του Εαυτού και οδηγεί 
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στον κατακερµατισµό, το άγχος και σε πιο αρχέτυπες µορφές οργάνωσης του Εαυτού (Burns & 

Covington, 2002). 

 Ο Kohut (1977) στη θεωρία του για την ψυχολογία του Εαυτού θεωρεί ως βασική 

προϋπόθεση για την προσωπική ευτυχία και την ψυχική ισορροπία, τη σταθερή αντίληψη του 

Εαυτού. Η αλλοίωση της αντίληψης της έννοιας και της εικόνας του Εαυτού έχει ως συνέπεια 

την απελπισία, την ντροπή και την κατάθλιψη. Τα άτοµα που έρχονται αντιµέτωπα µε την 

υπογονιµότητα, υφίστανται µία αισθητή απώλεια αυτοαντίληψης, η οποία στους άνδρες 

εκφράζεται περισσότερο µε συναισθήµατα κατωτερότητας, θυµού και ντροπής, ενώ στις 

γυναίκες περισσότερο µε συναισθήµατα ανεπάρκειας και αποτυχίας τόσο κοινωνικής, αφού δεν 

ανταποκρίνονται στα κοινωνικά στερεότυπα (δηλαδή στις προδιαγραφές του γυναικείου ρόλου 

στα παραδοσιακά πλαίσια), όσο και προσωπικής, αφού κλονίζεται  η γυναικεία τους ταυτότητα 

(Παπαληγούρα, 2000). Λόγω του ότι τα άτοµα αυτά αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν 

πολιτισµικούς γνώµονες και κοινωνικές επιταγές και επειδή συνήθως εκφράζουν αισθήµατα 

διαφορετικότητας, µειωµένης αυτοεκτίµησης και αλλοιωµένης ταυτότητας, συχνά 

στιγµατίζονται.  

 

β) Η θεωρία της ανάπτυξης και της κρίσης   

 

 Σύµφωνα µε τη βιοκοινωνική θεωρία του Erickson, στα οκτώ στάδια ψυχοκοινωνικής 

ανάπτυξης, συµπεριλαµβάνεται η περίοδος που αναφέρεται στη µέση ηλικία, της οποίας κύριο 

χαρακτηριστικό είναι η αναπαραγωγή, η ανατροφή και η διαπαιδαγώγηση, το ενδιαφέρον για 

τον άλλον παρά για τον εαυτό (7ο στάδιο). Εν αντιθέσει, η αδυναµία παραγωγικότητας και η 

εστίαση στον εαυτό, στην ηλικία αυτή, έχει ως αποτέλεσµα την αυτοαπορρόφηση και τη 

στασιµότητα (Erickson, 1975. Παρασκευόπουλος, 1985). Εποµένως, η κύηση και η απόκτηση 

ενός παιδιού αντικατοπτρίζουν την έννοια της παραγωγικότητας του Erickson και συχνά 

αποτελούν τα θεµέλια στα οποία ένα ζευγάρι χτίζει µία σχέση. Η υπογονιµότητα εµποδίζει την 

πραγµατοποίηση των ενήλικων στόχων για οικειότητα και παραγωγικότητα. Η ζωή «µπαίνει 
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στην αναµονή» και αισθήµατα αποτυχίας, ανεπάρκειας και έλλειψης συγχρονισµού µε τους 

συνοµηλίκους παρουσιάζονται στα υπογόνιµα ζευγάρια (Menning, 1980. Applegarth, 2002).  

 Η Menning (1980) αναφέρει ότι η ανικανότητα απόκτησης ενός παιδιού γίνεται η 

αφορµή για µία µάλλον απροσδόκητη κρίση ζωής, που δοκιµάζει τις αντοχές του ατόµου ή του 

ζευγαριού και φέρει στην επιφάνεια άλυτα προβλήµατα του παρελθόντος. Η θεωρία της κρίσης 

περιγράφει µία κατάσταση όπου το άτοµο βρίσκεται σε απόγνωση, αδυνατώντας να δώσει λύση 

στο πρόβληµα και να υιοθετήσει αποτελεσµατικές στρατηγικές αντιµετώπισης. Στην περίπτωση 

που το άτοµο καταφέρει να ενισχύσει τις ικανότητες αντιµετώπισης που διαθέτει, τότε οδηγείται 

στη λύση, στην οµοιόσταση και στην προϋπάρχουσα ψυχική ισορροπία. ∆ιαφορετικά, εάν οι 

µέθοδοι αντιµετώπισης εξακολουθούν να είναι δυσλειτουργικές, το άτοµο δεν προσαρµόζεται. 

Έτσι, και η κρίση της υπογονιµότητας συνεπάγεται µία περίοδο ψυχολογικής αστάθειας, µε 

πιθανή τόσο τη θετική όσο και την αρνητική έκβασή της. Η έκβαση αυτή εξαρτάται από την 

αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων, όπως είναι η κοινωνική υποστήριξη, το πώς 

αντιλαµβάνεται το άτοµο την κρίση, από τα εσωτερικά του αποθέµατα για την αντιµετώπισή 

της, κ.α.      

 

γ) Θεωρίες της θλίψης και της απώλειας  

 

Η γνωστή προσέγγιση της  Κϋbler – Ross για το θάνατο και το πένθος υιοθετήθηκε από 

τη Menning µε σκοπό να περιγράψει τα συναισθήµατα και τις ψυχολογικές αντιδράσεις των 

ατόµων στην υπογονιµότητα. Το µοντέλο «σταδίων» της  Κϋbler – Ross περιγράφει την 

αντίδραση του ατόµου µπροστά στο θάνατο, η οποία εκδηλώνεται σε πέντε στάδια ή φάσεις: α) 

άρνηση, β) θυµός, γ) διαπραγµάτευση (π.χ. µε το Θεό), δ) θλίψη ή και κατάθλιψη και γ) 

αποδοχή (Κϋbler – Ross, 1965. Καραδήµας, 2005). Παρά την κριτική που έχει, πολλές φορές, 

δεχτεί το µοντέλο αυτό, η Menning (1980) θεωρεί ότι τα πέντε στάδια που περιλαµβάνει, 

βιώνονται στην υπογονιµότητα, εφόσον η κατάσταση αυτή αντανακλά σηµαντικές απώλειες 

στην ενήλικη ζωή.    
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Η Mahlstedt (όπως αναφέρεται στην Applegarth, 2002), ύστερα από ανασκόπηση 

ερευνών, συγκέντρωσε τις απώλειες της ενήλικης ζωής που αποτελούν παράγοντες κατάθλιψης. 

Σε αυτούς περιλαµβάνονται πραγµατικές ή ενδεχόµενες απώλειες της υγείας, της κοινωνικής 

θέσης, κάποιας σηµαντικής σχέσης, της αυτοεκτίµησης, κάποιας σηµαντικής φαντασίωσης ή της 

ελπίδας πραγµατοποίησής της και η απώλεια ενός ανθρώπου ή πράγµατος µεγάλης συµβολικής 

αξίας. Η Applegarth (2002) υπoστηρίζει ότι η υπογονιµότητα ενέχει κάθε µία από τις παραπάνω 

απώλειες, πράγµα το οποίο δικαιολογεί την ύπαρξη κατάθλιψης στα άτοµα που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα υπογονιµότητας. Σύµφωνα µε τη Shapiro (1988) η συνειδητοποίηση της 

υπογονιµότητας συνεπάγεται µία διαδικασία προληπτικού πένθους για το παιδί που µπορεί να 

µην έρθει ποτέ. Αυτού του είδους το πένθος µπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη.  

Πολλοί ερευνητές (Menning, 1980. Mazure & Greenfeld, 1989. Berg & Wilson, 1991. 

Connolly et al., 1991. Παπαληγούρα, 2000. Eugster & Vingerhoets, 1999. Hammarberg et al., 

2001), αναφερόµενοι στη θεραπεία της υπογονιµότητας, κάνουν λόγο για διαδοχικούς κύκλους 

ελπίδας και πένθους. Ελπίδας στην πρώτη φάση του κύκλου και πένθους στη δεύτερη, όταν, 

δηλαδή, η προσπάθεια επίτευξης εγκυµοσύνης αποτύχει. Η θλίψη που βιώνεται µετά από κάθε 

αποτυχηµένη προσπάθεια, συγκρίνεται µε τη θλίψη που προκαλεί ο θάνατος ενός βρέφους 

(Menning, 1980).  

Ο Bowlby (1980) στη θεωρία του για το δεσµό και την ανθρώπινη επεξεργασία 

πληροφοριών αναφέρεται στην έντονη και έµφυτη τάση των ανθρώπων να δηµιουργούν 

δυνατούς συναισθηµατικούς δεσµούς µε συγκεκριµένα άτοµα. Ο δεσµός, στην περίπτωση του 

ατόµου που αντιµετωπίζει προβλήµατα γονιµότητας, µπορεί να είναι σε ένα φαντασιωσικό παιδί 

και να γίνεται όλο και πιο ισχυρός, καθώς το άτοµο φαντάζεται τους τρόπους, µε τους οποίους 

ένα βρέφος θα αλλάξει τη ζωή του ή τα σωµατικά χαρακτηριστικά του. Η διακοπή, η απώλεια 

αυτού του συναισθηµατικού δεσµού µε το ονειρεµένο παιδί, είτε λόγω υπογονιµότητας είτε 

λόγω αποβολής, αποτελεί σκληρό σοκ και µπορεί να είναι καταστρεπτική για το άτοµο 

(Applegarth, 2002. Παπαληγούρα, 2000).  
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Η θεωρία του Bowlby αποτελεί µια προσπάθεια ερµηνείας των διάφορων µορφών 

συναισθηµατικής δυσφορίας, που εµφανίζονται µετά από ακούσιο χωρισµό και απώλεια, και 

έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στον ορισµό – και ίσως στην πρόβλεψη – των αντιδράσεων 

ενός υπογόνιµου ζευγαριού απέναντι στην απώλεια του παιδιού που τόσο επιθυµεί. Σύµφωνα µε 

τη θεωρία αυτή, η διεργασία του πένθους περνά από τέσσερις βασικές φάσεις αντίδρασης: α) 

φάση «µουδιάσµατος» (numbing) ή αίσθησης σοκ, β) φάση λαχτάρας και αναζήτησης, γ) φάση 

αποδιοργάνωσης και δ) φάση αναδιοργάνωσης. Μεταξύ άλλων, ο παράγοντας της 

προσωπικότητας του ατόµου που πενθεί και, ιδιαίτερα, οι ικανότητές του να φτιάχνει σχέσεις 

αγάπης και να αντιδρά σε αγχογόνες καταστάσεις, θεωρείται από τον Bowlby ως ο πιο 

καθοριστικός για το τελικό αποτέλεσµα της διεργασίας του πένθους. Υποστηρίζει ότι µερικά 

άτοµα µε συγκεκριµένη οργάνωση προσωπικότητας (πιο «εύθραυστη») είναι πιο επιρρεπή σε 

δυσµενείς επιπτώσεις από µία απώλεια σε σχέση µε άλλα (µε πιο σταθερή οργάνωση 

προσωπικότητας) (Bowlby, 1980. Οικονοµάκου, 1996. Καραδήµας, 2005).   

Τέλος, οι Unruh και McGrath (1985), άσκησαν κριτική στους ερευνητές που 

χρησιµοποίησαν τις θεωρίες του πένθους στην υπογονιµότητα, επειδή, όπως υποστηρίζουν, δεν 

λάµβαναν υπόψη τους τη χρόνια φύση της. Θεωρούν ότι η υπογονιµότητα οδηγεί σε µία χρόνια 

θλίψη, όπου ο πόνος της απώλειας δεν ξεπερνιέται, αλλά επανέρχεται στη µνήµη, ακόµα κι όταν 

η υπογονιµότητα δεν αποτελεί πλέον πρόβληµα στη ζωή του ατόµου ή του ζευγαριού.  

 

δ) Γνωστική – συµπεριφορική προσέγγιση  

 

Παρακάτω αναπτύσσονται τρία µοντέλα, από το χώρο της ψυχολογίας της υγείας, που 

έχουν ως βάση τους τη γνωστική – συµπεριφορική θεωρία και εφαρµόζονται στην 

υπογονιµότητα: το µοντέλο της χρόνιας ασθένειας, το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο και το 

µοντέλο του στρες και της αντιµετώπισής του.  
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1) Βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο   

Το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο (σχήµα 1), που βασίζεται στη θεωρία των συστηµάτων 

του von Bertalanffy (Καραδήµας, 2005), παρέχει ένα χρήσιµο πλαίσιο για την κατανόηση της 

υπογονιµότητας, λόγω της σηµασίας των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 

παραγόντων, οι οποίοι αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, κατά την έναρξη, την εξέλιξη και την τελική 

έκβαση µίας ασθένειας.   

 

 

Σχήµα 1: Σχηµατική αναπαράσταση του βιοψυχοκοινωνικού µοντέλου (Williams, 

Bischoff & Ludes, 1992) 

 

Στο βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο, κάθε άτοµο αποτελείται από δύο υποσυστήµατα: το 

βιολογικό και το ψυχολογικό. Το βιολογικό υποσύστηµα αναφέρεται στις φυσιολογικές 

διαδικασίες, ενώ το ψυχολογικό στις διαδικασίες της σκέψης και της συµπεριφοράς, στη γνώση, 

στις πεποιθήσεις και στα συναισθήµατα. Κανένα από τα δύο υποσυστήµατα δεν είναι 

ανεξάρτητο, αλλά µπορούν αµοιβαία να επηρεάζουν το ένα το άλλο. Επίσης, κάθε άτοµο 

λειτουργεί µέσα σε αρκετά κοινωνικά συστήµατα. Ένα από αυτά είναι το αλληλεπιδρών 

σύστηµα του ζευγαριού. Άλλα κοινωνικά συστήµατα, όπως είναι αυτό των φίλων, της 

οικογένειας, των συναδέλφων, αλλά και µεγαλύτερα, πολιτικά, οικονοµικά, ιστορικά και 
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πολιτιστικά συστήµατα µπορούν να ασκήσουν επιρροή στο ζευγάρι (Williams, Bischoff & 

Ludes, 1992).    

Ο Taymor ήταν ο πρώτος που χαρακτήρισε την υπογονιµότητα βιοψυχοκοινωνική κρίση, 

γιατί συνεπάγεται την αλληλεπίδραση των σωµατικών καταστάσεων, της ιατρικής παρέµβασης 

για την αντιµετώπισή της, των ατοµικών ψυχολογικών χαρακτηριστικών και των αντιδράσεων 

της οικογένειας, των φίλων και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος (Cook, 1987. Burns & 

Covington, 2002). 

 

2) Μοντέλο χρόνιας ασθένειας  

Η χρόνια ασθένεια και η προσαρµογή του ατόµου σε αυτήν αφορά σε ασθένειες, όπως ο 

διαβήτης, ο καρκίνος, το AIDS, που δεν επιδέχονται οριστική θεραπεία, αλλά αποτελούν 

καταστάσεις που προσπαθούν να ελεγχθούν. Η προσαρµογή σε µία χρόνια ασθένεια είναι 

ιδιαίτερα πολύπλοκη, εφόσον επηρεάζει σχεδόν όλους τους τοµείς της ανθρώπινης 

λειτουργικότητας, αλλά συνάµα επηρεάζεται και από αυτούς (Καραδήµας, 2005). Το µοντέλο 

της χρόνιας ασθένειας µπορεί να εφαρµοστεί στην υπογονιµότητα, αφού η κατάσταση αυτή 

συνεπάγεται χρονιότητα της θεραπείας και δυσκολία προσαρµογής των ατόµων (Burns & 

Covington, 2002).    

Στο σύνολό τους, οι ερευνητές, που υποστηρίζουν το µοντέλο αυτό, µιλούν για µία 

διαρκή και αµφίδροµη σχέση ανάµεσα σε σωµατικούς, συναισθηµατικούς, γνωστικούς, 

κοινωνικούς και συµπεριφορικούς παράγοντες. Οι Livneh & Antonak, το 1997 (έτσι όπως 

αναφέρεται στον Καραδήµα, 2005) κάνουν λόγο για τέσσερις κατηγορίες παραγόντων, που 

αφορούν στην προσαρµογή στη χρόνια ασθένεια: α) οι παράγοντες οι σχετικοί µε την ασθένεια, 

όπως είναι το είδος της ασθένειας, η θεραπεία που επιδέχεται, τα σωµατικά συµπτώµατα, η 

πιθανότητα θανάτου, β) οι κοινωνικοδηµογραφικοί παράγοντες, όπως το φύλο, η ηλικία, η 

κοινωνικο – οικονοµική κατάσταση, κ.α. γ) οι ατοµικές διαφορές στην ιδιοσυγκρασία, στις 

πεποιθήσεις, στον τρόπο σκέψης, στις στρατηγικές αντιµετώπισης του προβλήµατος, δ) οι 
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κοινωνικοί – περιβαλλοντικοί παράγοντες, δηλαδή το κοινωνικό στίγµα, η παρεχόµενη 

κοινωνική υποστήριξη ή αντίθετα η έλλειψη ή/και αποµάκρυνση από το σύστηµα υποστήριξης, 

κ.α. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και συνεχώς µεταβάλλονται.   

 Η διαδικασία της προσαρµογής στη χρόνια ασθένεια εγείρει πολλές και ποικίλες 

αντιδράσεις ανάλογα, βέβαια, µε τη φάση και την εξέλιξη που θα έχει. Η υπογονιµότητα και η 

θεραπεία της ενδέχεται να προκαλέσουν συναισθηµατικά προβλήµατα, όπως άγχος, κατάθλιψη 

και αισθήµατα αβεβαιότητας για το µέλλον, διατάραξης των µελλοντικών σχεδίων, απώλειας 

αυτοεκτίµησης και αυτοελέγχου. 

 

3) Θεωρίες για το στρες και την αντιµετώπισή του 

Το µοντέλο του στρες και της αντιµετώπισής του βασίζεται στο έργο του Hans Seyle 

(1956), σύµφωνα µε τον οποίο το στρες είναι η αντίδραση του ατόµου σε ένα αρνητικό ερέθισµα 

και επιδρά στην υγεία µέσω διάφορων µηχανισµών, που ονοµάζει Σύνδροµο Γενικής 

Προσαρµογής. Το σύνδροµο αυτό, που είναι η αµυντική αντίδραση του οργανισµού στη συνεχή 

ή επαναλαµβανόµενη έκθεση στο στρεσογόνο ερέθισµα, αποτελείται από τρεις φάσεις – στάδια: 

α) ένα αρχικό σύντοµο στάδιο συναγερµού, β) µία µακρύτερη περίοδο αντίστασης και γ) ένα 

τελικό στάδιο εξάντλησης/εξουθένωσης.  

Το στρες έχει, επίσης, χαρακτηριστεί ως ερέθισµα προερχόµενο από το περιβάλλον (π.χ. 

από πολύ σηµαντικά γεγονότα ζωής – ασθένεια, διαζύγιο – ή από προβλήµατα της 

καθηµερινότητας), που επηρεάζει τα άτοµα. Tο υπογόνιµο άτοµο και το ζευγάρι έρχεται 

αντιµέτωπο µε δύο τύπους στρεσογόνων παραγόντων: µε το χρόνιο στρεσογόνο παράγοντα, που 

προέρχεται από την απειλή της οριστικής στειρότητας και από την απώλεια των µελλοντικών 

σχεδίων για τη γέννηση και ανατροφή παιδιών και µε χρόνιους, περιοδικούς στρεσογόνους 

παράγοντες (π.χ. εξετάσεις, επίπονες ιατρικές διαδικασίες) ως αποτέλεσµα της θεραπείας.  

Οι Lazarus και Folkman (1984) ορίζουν το στρες ως «µία σχέση του ατόµου µε το 

περιβάλλον του, την οποία το άτοµο αντιλαµβάνεται ως δοκιµασία ή υπέρβαση των αντοχών του 
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και ως επικίνδυνη για την ευηµερία του». Οι στρατηγικές αντιµετώπισης αναφέρονται «στις 

προσπάθειες του ατόµου να χειριστεί τις ενδογενείς ή εξωγενείς απαιτήσεις που ξεπερνούν τις 

δυνατότητες και τις ψυχικές αντοχές του και προκαλούν στρες». Η αντιµετώπιση του στρες 

θεωρείται µια διαδικασία που ξεκινά µε τη γνωστική αξιολόγηση, δηλαδή µε την εκτίµηση ενός 

γεγονότος ως απειλητικού ή επιβλαβούς ή προκλητικού. Εάν η κατάσταση εκτιµηθεί 

στρεσογόνα, το άτοµο θα προσπαθήσει να την ελέγξει ή να την αντιµετωπίσει (αντιµετώπιση 

εστιασµένη στο πρόβληµα) ή/και να ρυθµίσει το παραγόµενο συναίσθηµα (αντιµετώπιση 

εστιασµένη στο συναίσθηµα). (Καραδήµας, 2005. Burns & Covington, 2002. Zucker, 1999).  

 Οι Stanton και Dunkel – Schetter, το 1991, υποστήριξαν ότι η υπογονιµότητα 

χαρακτηρίζεται από τους παράγοντες εκείνους που προκαλούν συχνά στο άτοµο το περισσότερο 

στρες: το απρόβλεπτο της κατάστασης, την ασάφεια, την απειλή της ατεκνίας, την έλλειψη 

ελέγχου και την αβεβαιότητα για την έκβαση της θεραπείας, την αρνητικότητα, την απώλεια 

ελπίδων για επίτευξη εγκυµοσύνης και για δηµιουργία οικογένειας (McQueeney et al.,1996. 

Burns & Covington, 2002. Verhaak et al., 2005).  

 

ε) Θεωρία των οικογενειακών συστηµάτων  

  

Από τις διάφορες θεωρίες για την πορεία και την ανάπτυξη της οικογένειας, το «µοντέλο 

σταδίων οικογενειακής ζωής» εξετάζει την επίδραση που ασκεί η υπογονιµότητα στο γάµο, στο 

ζευγάρι και στην ευρύτερη οικογένεια του ατόµου ή του ζευγαριού. Το µοντέλο αυτό 

περιλαµβάνει θεωρίες σταδίων και αναµενόµενων χρονοδιαγραµµάτων, που περνούν κατά 

κανόνα οι περισσότεροι άνθρωποι στον κύκλο της οικογενειακής τους ζωής. Η γονεϊκότητα, ως 

στάδιο της οικογενειακής ζωής, αντιπροσωπεύει την εδραίωση µιας νέας οικογένειας (Erickson, 

1998). Σε κάθε νέο στάδιο, η οικογένεια πρέπει να πραγµατοποιήσει δοµικές αλλαγές, για να 

στηρίξει τις διαπροσωπικές τις αλληλεπιδράσεις (Palmer & Healey, 2002). Απροσδόκητα 

γεγονότα ζωής, όπως είναι η υπογονιµότητα, αποδιοργανώνουν το άτοµο και αντιπροσωπεύουν 

την αδυναµία του ζευγαριού να διαβεί τα στάδια της οικογενειακής ζωής µε τρόπο αναµενόµενο 



 32

και σύµφωνο µε τα κοινωνικά δεδοµένα. Κατά αυτόν τον τρόπο, απειλείται η οικογενειακή 

ακεραιότητα και ισορροπία (Papadopoulos, 1995).  

Ένα από τα πιο σηµαντικά συστατικά της οικογενειακής ακεραιότητας είναι η λειτουργία 

των οικογενειακών ορίων. Τα όρια βοηθούν στην προφύλαξη και στην προώθηση συνοχής 

µεταξύ των µελών της οικογένειας και στην προστασία τους από διάφορους στρεσογόνους 

παράγοντες (Palmer & Healey, 2002). Η ασάφεια των οικογενειακών ορίων αναφέρεται στην 

αβεβαιότητα, στην ύπαρξη ασαφών σχέσεων και διφορούµενων ρόλων µέσα στην οικογένεια, 

που επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργικότητα και την ισορροπία της (Tomlinson et al., 1999). Η 

εµπειρία της υπογονιµότητας οδηγεί σε συγκεχυµένους στόχους ζωής και ασάφεια ορίων τόσο 

στις σχέσεις του ζευγαριού, όσο και στις σχέσεις του ζευγαριού µε την υπόλοιπη οικογένεια.  

Ορισµένα υπογόνιµα ζευγάρια αντιδρούν στην υπογονιµότητα µε άκαµπτα όρια, στην 

προσπάθειά τους να προστατευτούν από τυχόν εισβολές του ευρύτερου οικογενειακού 

περιβάλλοντος στην προσωπική τους ζωή. Με αυτή τους τη στάση, όµως, διακινδυνεύουν να 

οδηγηθούν στην αποµόνωση και στην αποξένωση από τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας. Από 

την άλλη πλευρά, όταν τα όρια είναι πολύ διαπερατά, µπορεί να δηµιουργηθεί ασάφεια σχέσεων 

ή και προστριβές των µελών.   

Τέλος, κάποιες οικογενειακές κρίσεις ή καταστάσεις, όπως είναι γάµοι αδελφών και 

γεννήσεις παιδιών, συνταξιοδότηση ή διαζύγιο γονέων, σοβαρές ασθένειες (π.χ. καρκίνος) ή 

θάνατοι στην οικογένεια ή και γενικότερη οικογενειακή δυσλειτουργία, ενδέχεται να 

δυσχεράνουν την κρίση, που προκαλεί η υπογονιµότητα στο ζευγάρι και να το αποξενώσουν 

ακόµα περισσότερο από την οικογένεια (Burns & Covington, 2002).   

 

2.3.2. Έλεγχος ορθότητας του µοντέλου για τις ψυχολογικές συνέπειες της υπογονιµότητας  

 

Οι περισσότερες µελέτες που ασχολούνται µε τις ψυχοκοινωνικές πτυχές της 

υπογονιµότητας, χρησιµοποιούν ποσοτικές µεθόδους, για να εξετάσουν την υπόθεση ότι η 

υπογονιµότητα είναι πηγή ψυχολογικής πίεσης, συγκρίνοντας τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά 



 33

του υπογόνιµου πληθυσµού µε αυτά του συνολικού. Για το σκοπό αυτό, δύο διαφορετικές 

στρατηγικές έχουν υιοθετηθεί. Μερικοί ερευνητές έχουν χρησιµοποιήσει σταθµισµένες 

µετρήσεις από το γενικό πληθυσµό, προκειµένου να φανεί εάν τα υπογόνιµα άτοµα σηµειώνουν 

διαφορετική βαθµολογία από τον πληθυσµό αυτό, ενώ άλλοι έχουν συγκρίνει τα υπογόνιµα 

άτοµα χρησιµοποιώντας γόνιµα άτοµα ως οµάδα ελέγχου. Όπως θα γίνει κατανοητό και στη 

συνέχεια, τα αποτελέσµατα των ερευνών είναι κάπως διφορούµενα. ∆ύο ανασκοπήσεις της 

βιβλιογραφίας, που έγιναν πρόσφατα, έχουν καταλήξει σε διαµετρικά αντίθετα συµπεράσµατα: 

Οι Dunkel – Schetter και Lobel, το 1991 (έτσι όπως αναφέρεται στον Greil, 1997 και στις Burns 

& Covington, 2002) καταλήγουν στο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν µε 

βεβαιότητα ότι η υπογονιµότητα έχει αρνητικό αντίκτυπο, παρόλο που σε κάποιες έρευνες 

υπάρχουν ορισµένες ενδείξεις δυσµενών επιδράσεων. Από την άλλη, οι Wright, Allard, Lecours 

και Sabourin (1989) υποστηρίζουν ότι η υπόθεση πως τα υπογόνιµα άτοµα βρίσκονται σε 

µεγαλύτερη ψυχολογική πίεση από το γενικό πληθυσµό, έχει µια σταθερή βάση σύµφωνα µε τα 

υπάρχοντα στοιχεία.  

Οι έρευνες, που εξετάζουν τον ψυχολογικό αντίκτυπο της υπογονιµότητας, δεν είναι 

εύκολο να διαχωριστούν από αυτές που εξετάζουν τον ψυχολογικό αντίκτυπο της θεραπείας της. 

Αιτία αυτού είναι ότι το δείγµα και στις δύο περιπτώσεις αποτελούν – τις περισσότερες φορές – 

άτοµα που βρίσκονται ήδη σε θεραπευτική διαδικασία (κυρίως εξωσωµατική γονιµοποίηση), 

λόγω της δυσκολίας ανεύρεσης υπογόνιµων ατόµων που δεν αναζητούν θεραπεία (Greil, 1997). 

Οι έρευνες που ασχολούνται µε τις επιδράσεις της υπογονιµότητας και της θεραπείας της στην 

κατάθλιψη, το άγχος, την αυτοεκτίµηση, την ποιότητα της συζυγικής σχέσης και τη σεξουαλική 

ζωή του ζευγαριού, αναφέρονται παρακάτω.  

Πριν, όµως, προχωρήσουµε, θα γίνει µία διάκριση µεταξύ των όρων «στρες» και 

«άγχος», καθώς και των όρων «θλίψη» και «κατάθλιψη», για να υπάρξει µεγαλύτερη σαφήνεια, 

αφού οι όροι αυτοί συχνά συγχέονται µεταξύ τους. Ο όρος «στρες» αναφέρεται στη διαδικασία 

που περιλαµβάνει τόσο τα στρεσογόνα ερεθίσµατα όσο και τις ψυχικές, σωµατικές και 
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κοινωνικές αντιδράσεις του ατόµου, ενώ ο όρος «άγχος» αναφέρεται µόνο στην ψυχική διάθεση, 

δηλαδή στην αντίδραση του ατόµου σε ενδογενείς ή εξωγενείς στρεσογόνους παράγοντες 

(Καραδήµας, 2005). Η «θλίψη» αντιπροσωπεύει µια φυσιολογική συναισθηµατική απάντηση, 

ενώ η «κατάθλιψη» ενέχει το στοιχείο της ψυχοπαθολογίας. Ακόµη, η κατάθλιψη διαφέρει από 

τη θλίψη γιατί στην πρώτη α) εκτός από το καταθλιπτικό συναίσθηµα υπάρχουν και όλα τα άλλα 

συµπτώµατα της καταθλιπτικής συνδροµής και β) η ένταση του καταθλιπτικού συναισθήµατος 

είναι µεγαλύτερη και η διάρκειά του µακρότερη (Χριστοδούλου, 2000).  

 

α) Υπογονιµότητα και κατάθλιψη  

 

Τα άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα γονιµότητας είναι φυσιολογικό και 

αναµενόµενο να αισθανθούν θλίψη, δεδοµένου ότι η υπογονιµότητα σηµαίνει απώλεια σε πολλά 

επίπεδα: από την απώλεια της αίσθησης του εαυτού ως την απώλεια της δυνατότητας να 

αποκτήσει και να αναθρέψει κάποιος το βιολογικό του παιδί. Όσον αφορά, όµως, στην 

κατάθλιψη, τα αποτελέσµατα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Οι µελέτες που χρησιµοποιούν 

σταθµισµένες µετρήσεις για την κατάθλιψη, είναι διαχωρισµένες µεταξύ εκείνων που βρίσκουν 

στο υπογόνιµο άτοµο καταθλιπτικά συµπτώµατα µέσα σε συνήθη, φυσιολογικά επίπεδα και 

εκείνων που βρίσκουν υψηλότερες βαθµολογίες κατάθλιψης σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό.  

Για παράδειγµα, οι Cook, Parsons et al., σε έρευνα που διεκπεραίωσαν το 1989, 

χρησιµοποίησαν την κλίµακα κατάθλιψης του Beck (BDI), για να αξιολογήσουν 59 γυναίκες, 

που βρίσκονταν σε θεραπεία, και 34 συζύγους τους. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες δεν 

παρουσίασαν σηµαντικές διαφορές σε σύγκριση µε το γενικό πληθυσµό. Αλλά και οι Hearn et 

al., το 1987 (έτσι όπως αναφέρεται στις Mazure & Greenfeld, 1989), χρησιµοποιώντας και αυτοί 

την κλίµακα κατάθλιψης του Beck, καταλήγουν σε παρόµοια αποτελέσµατα.   

Σε αντίθετα αποτελέσµατα καταλήγουν οι Oddens, Den Tonkelaar και Nieuwenhuyse 

(1999). Σε έρευνα που πραγµατοποίησαν στο Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γαλλία µεταξύ 281 

γυναικών, που βρίσκονταν εν αναµονή της εξωσωµατικής, έδειξαν ότι αυτές οι γυναίκες είχαν 
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τέσσερις φορές υψηλότερο επίπεδο καταθλιπτικών συµπτωµάτων σε σύγκριση µε µια οµάδα 

ελέγχου 289 γυναικών χωρίς προβλήµατα γονιµότητας. Oι Domar et al. (1992), σε παρόµοια 

µελέτη, διαπίστωσαν ότι η κατάθλιψη ήταν κατά το διπλάσιο συχνότερη στις γυναίκες µε 

υπογονιµότητα. Σε µία άλλη έρευνα των Domar, Zuttermeister και Friedman (1993) τα επίπεδα 

κατάθλιψης και άγχους που παρατηρήθηκαν µεταξύ των υπογόνιµων γυναικών, ήταν 

συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα επίπεδα γυναικών µε καρκίνο και υπέρταση.  

 

β) Υπογονιµότητα και άγχος 

 

Αρκετοί ερευνητές έχουν χρησιµοποιήσει κλίµακες άγχους για να ανακαλύψουν 

διαφορές µεταξύ του υπογόνιµου και του γενικού πληθυσµού. Απ’ όσο θα φανεί και από τις 

έρευνες που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, µεγάλο ρόλο για τον καθορισµό του επιπέδου 

άγχους διαδραµατίζει ο χρόνος που γίνεται η ψυχολογική αξιολόγηση. Για το λόγο αυτό, οι 

έρευνες παρέχουν διαφορετικά αποτελέσµατα. Περισσότερη έµφαση στη χρονική στιγµή που 

αξιολογείται το άτοµο, θα δοθεί στην επόµενη ενότητα, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλοι 

οι παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογική αντίδραση του ατόµου στην υπογονιµότητα.   

Οι Hearn et al. (1987) χρησιµοποιώντας το Spielberger State Trait Anxiety Index (STAI), 

ανέφεραν ότι οι βαθµολογίες άγχους των υπογόνιµων γυναικών ήταν µέσα στα κανονικά όρια 

και σηµαντικά χαµηλότερες από τα όρια ήταν οι βαθµολογίες των ανδρών. Σε µία προσπάθεια 

να εξηγήσουν τις χαµηλές βαθµολογίες άγχους που προέκυψαν, οι Hearn et al. σηµείωσαν ότι το 

δείγµα τους αποτελείτο από υποψήφιους για εξωσωµατική γονιµοποίηση, στους οποίους η 

ψυχολογική αξιολόγηση έγινε τρεις µήνες πριν την έναρξη της διαδικασίας, διάστηµα αρκετά 

µεγάλο, οπότε οι συµµετέχοντες ίσως δεν είχαν προλάβει να αισθανθούν άγχος (Mazure & 

Greenfeld, 1989).  

Η Beaurepaire et al. (1994) σε δείγµα 330 ζευγαριών που συµµετείχαν σε πρόγραµµα 

εξωσωµατικής, βρήκε ότι 30% και των ανδρών και των γυναικών εµφάνιζαν υψηλά επίπεδα 
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άγχους, ανεξάρτητα από το στάδιο της θεραπείας, δηλαδή ανεξάρτητα από το εάν επρόκειτο για 

πρώτο κύκλο εξωσωµατικής ή εάν είχαν επαναλάβει τη διαδικασία.  

Εκατόν δεκατρείς γυναίκες µε οργανική ή ανεξήγητη υπογονιµότητα µελετήθηκαν κατά 

τη διάρκεια εξωσωµατικής γονιµοποίησης από τη Merari et al. (1992). Η έρευνα αυτή 

ασχολήθηκε µε τις ψυχολογικές και ορµονικές αλλαγές σε τρεις κρίσιµες χρονικές στιγµές κατά 

τη διάρκεια της εξωσωµατικής: 1) αµέσως πριν την ωοληψία, 2) πριν την εµβρυοµεταφορά και 

3) πριν τη λήψη δείγµατος αίµατος για το τεστ εγκυµοσύνης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 

γυναίκες και στις τρεις φάσεις εµφάνισαν υψηλότερο άγχος σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό (να 

σηµειωθεί ότι και τα επίπεδα κατάθλιψης ήταν υψηλότερα σε όλες τις φάσεις, εκτός της 

εµβρυοµεταφοράς).   

 

γ) Υπογονιµότητα και αυτοεκτίµηση 

 

 Οι διάφορες µελέτες που χρησιµοποιούν µετρήσεις για την αυτοεκτίµηση δε φαίνεται να 

καταλήγουν στα ίδια συµπεράσµατα. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα άτοµα, ως 

επακόλουθο της υπογονιµότητάς τους, παρουσιάζουν χαµηλότερη αυτοεκτίµηση σε σχέση µε 

γόνιµα άτοµα, ενώ άλλοι δε βρίσκουν διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων.  

  Οι Hynes, Callan et al. (1992) χορήγησαν σε 100 υπογόνιµες γυναίκες και σε 73 γόνιµες 

τρία ερωτηµατολόγια για την αξιολόγηση της γενικότερης ψυχολογικής λειτουργικότητας σε 

δύο χρονικές στιγµές: ακριβώς πριν την έναρξη της εξωσωµατικής γονιµοποίησης και αργότερα 

στο τέλος της, εφόσον, όµως, είχε αποδειχθεί ανεπιτυχής. Όπως είχε προβλεφθεί, οι γυναίκες µε 

προβλήµατα υπογονιµότητας είχαν χαµηλότερη αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση µετά το τέλος 

του θεραπευτικού κύκλου, αλλά όχι πριν από αυτόν, σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου. 

Επιπλέον, µετά την αποτυχηµένη προσπάθεια τα επίπεδα αυτοεκτίµησης των υπογόνιµων 

γυναικών ήταν χαµηλότερα απ’ ότι ήταν πριν από αυτήν.  

Από την άλλη πλευρά, σε έρευνα των Callan και Hennessey (1988) δε βρέθηκαν 

διαφορές στο επίπεδο αυτοεκτίµησης µεταξύ 53 υπογόνιµων γυναικών, που βρίσκονταν σε 
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πρόγραµµα IVF και 24 γυναικών, που µέσω IVF είχαν καταφέρει να γίνουν µητέρες. Οι  

Edelmann et al. (1994), χορηγώντας σε 152 ζευγάρια, χωρίς προηγούµενη εµπειρία 

εξωσωµατικής, την Κλίµακα Αυτοεκτίµησης του Rosenberg (Rosenberg Self-esteem Scale), 

βρήκαν ότι τα αποτελέσµατα δεν παρουσίαζαν απόκλιση από τα σταθµισµένα µέτρα για το 

γενικό πληθυσµό.  

 

δ) Υπογονιµότητα και συζυγική σχέση  

 

Η άποψη ότι η υπογονιµότητα και η θεραπεία της απειλούν τη συζυγική σχέση και 

διαταράσσουν τη συζυγική αρµονία, δε φαίνεται να επιβεβαιώνεται απόλυτα. Ερευνητές 

διαπιστώνουν ότι η συζυγική ικανοποίηση στα ζευγάρια µε προβλήµατα υπογονιµότητας είναι 

υψηλή ή ακόµα και υψηλότερη από αυτήν που αναφέρουν µη-υπογόνιµα ζευγάρια, χωρίς αυτό 

να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ερευνητές που να υποστηρίζουν το αντίθετο.    

Οι Connolly, Edelmann et al. (1991) βρήκαν σταθερές συζυγικές σχέσεις µεταξύ 116 

ζευγαριών, 7 µε 9 µήνες µετά την έναρξη της θεραπείας υπογονιµότητας. Οι ερευνητές 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι µόνο τα ζευγάρια που είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση θα 

αναζητήσουν ιατρική βοήθεια στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδί και θα επιλέξουν να 

αντιµετωπίσουν τις συναισθηµατικές επιπτώσεις που µπορεί να έχει η IVF. Ο Edelmann 

αργότερα (1994) ενισχύει την παραπάνω άποψη, υποστηρίζοντας ότι στα ζευγάρια που δεν είναι 

σε καλή ψυχολογική κατάσταση, η σχέση τους µπορεί να είναι πάρα πολύ τρωτή για να αντέξει 

το επιπρόσθετο φορτίο των συναισθηµατικών επιπτώσεων της IVF (Edelmann, Connolly & 

Bartlett, 1994). Αλλά και σε πιο πρόσφατες έρευνες (Sydsjö, Ekholm et al., 2005. Hammarberg 

et al., 2001) δε βρέθηκε η υπογονιµότητα και η ανεπιτυχής θεραπεία να έχουν καταστρεπτικές 

επιδράσεις στη συζυγική σχέση.  

Σε αντίθετα αποτελέσµατα καταλήγουν οι Berg και Wilson (1991). Εκατόν τέσσερα 

υπογόνιµα ζευγάρια χωρίστηκαν σε τρία στάδια, ανάλογα µε το διάστηµα που ακολουθούσαν 

ιατρική θεραπεία: πρώτο έτος, δεύτερο έτος και τρίτο έτος και άνω. Ενώ η συζυγική σχέση ήταν 
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σταθερή κατά το πρώτο και δεύτερο έτος, µετά τα τρία έτη παρατηρείτο έντονη µείωση της 

συζυγικής προσαρµογής (στα ίδια αποτελέσµατα καταλήγουν και για τη σεξουαλική 

ικανοποίηση του ζευγαριού). Σύµφωνα µε τους Berg και Wilson, αυτή η συζυγική αστάθεια 

µετά τον τρίτο χρόνο της θεραπείας οφείλεται στο ότι τότε, ουσιαστικά, το ζευγάρι 

συνειδητοποιεί την πιθανότητα της οριστικής ατεκνίας, καθώς ο αριθµός των δυνατών επιλογών 

για µελλοντική θεραπεία µειώνεται σε κάθε αποτυχηµένη προσπάθεια. Τέλος, οι Abbey et al. 

(1991) βρήκαν αυξηµένες συζυγικές συγκρούσεις και άλλες αρνητικές επιρροές στο γάµο 

µεταξύ 185 ζευγαριών µε προβλήµατα υπογονιµότητας, συγκρίνοντάς τα µε µία οµάδα ελέγχου 

90 ζευγαριών χωρίς τέτοια προβλήµατα. 

 

ε) Υπογονιµότητα και σεξουαλική ζωή 

 

 Για πολλά υπογόνιµα ζευγάρια η ευχάριστη εµπειρία της σεξουαλικής οικειότητας 

αλλάζει και η σεξουαλική επαφή γίνεται προγραµµατισµένη, προβλέψιµη και καθόλου 

συναρπαστική. Η αναγκαιότητα να έρθουν σε σεξουαλική επαφή συγκεκριµένες ώρες, ενδέχεται 

να προκαλέσει έντονο άγχος και να οδηγήσει ακόµα και τελείως υγιείς σεξουαλικά άνδρες σε 

στυτική δυσλειτουργία ή αδυναµία εκσπερµάτισης (Παπαληγούρα, 2000).   

Τη σεξουαλική λειτουργία του ζευγαριού επηρεάζουν σηµαντικά οι ιατρικές πράξεις και 

η σωµατική ταλαιπωρία, στην οποία υποβάλλεται η γυναίκα που βρίσκεται σε θεραπεία 

υπογονιµότητας. Οι χρησιµοποιούµενες ορµόνες µπορούν να µειώσουν τη σεξουαλική επιθυµία 

ή να ελαττώσουν την εφύγρανση του κόλπου. Ανάλογες επιπτώσεις έχουν και οι χειρουργικές 

επεµβάσεις, που προκαλώντας πόνο σε διάφορες µορφές, µπορούν να οδηγήσουν τη γυναίκα στο 

να συνδέσει τη σεξουαλική δραστηριότητα µε τον πόνο και να της προκαλέσουν µία 

ψυχοσωµατική διαταραχή χαρακτηριζόµενη από διαταραχές σεξουαλικής επιθυµίας, 

ανοργασµία, και διαταραχή πόνου κατά τη σεξουαλική επαφή (Burns, 2002). 

 Σηµαντικό ρόλο στην πρόκληση σεξουαλικής δυσλειτουργίας στα υπογόνιµα ζευγάρια 

διαδραµατίζουν οι ενοχές, οι αλληλοκατηγορίες µεταξύ των συντρόφων και ο θυµός,  
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εκφραζόµενος ή µη. Το σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, τόσο από την πλευρά της 

γυναίκας, όσο και του άνδρα. Εάν η γυναίκα είναι το υπογόνιµο µέλος του ζευγαριού, συχνά 

διακατέχεται από συναισθήµατα ενοχής, καθώς αισθάνεται ότι δεν έχει το δικαίωµα να ζητά από 

το σύντροφό της σεξουαλική επαφή. Αισθανόµενη ότι δεν είναι γυναίκα, αισθάνεται λιγότερο 

ελκυστική και αυτό µειώνει τη σεξουαλική επιθυµία και της ίδιας. Ο σύντροφος µιας υπογόνιµης 

γυναίκας, διακατέχεται από έντονο θυµό για τη σύντροφό του, που δεν µπορεί να του χαρίσει 

ένα παιδί. Ο υποβόσκων αυτός θυµός, µεταφράζεται σε κρυφή απέχθεια για την υπογόνιµη 

σύντροφο και µπορεί να οδηγήσει σε σεξουαλική δυσλειτουργία το ζευγάρι, απειλώντας την 

ερωτική τους σχέση. Από την άλλη πλευρά, εάν ο άνδρας είναι το υπογόνιµο µέλος του 

ζευγαριού, συχνά διακατέχεται από συναισθήµατα ενοχής που δεν µπορεί να καταστήσει τη 

σύντροφό του έγκυο. ∆εν αισθάνεται ως «αληθινός» άνδρας και συχνά βιώνει ντροπή και 

αποµόνωση. Η σύντροφος µπορεί να νιώθει θυµό επειδή παντρεύτηκε έναν άνδρα που δεν 

µπορεί να της χαρίσει ένα παιδί, ενώ ακόµη και στην περίπτωση που δεν νιώθει θυµό για το 

σύντροφό της, θυµώνει επειδή εκείνη πρέπει να υποστεί όλες τις απαραίτητες ιατρικές 

διαδικασίες (Menning, 1980. Παπαληγούρα, 2000).  

Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των µελετών που ασχολείται µε τη σεξουαλική ικανοποίηση 

του ζευγαριού µε προβλήµατα γονιµότητας βρίσκει λίγες διαφορές µεταξύ των ζευγαριών αυτών 

και άλλων, µη-υπογόνιµων ζευγαριών, αλλά υπάρχουν και µερικές εξαιρέσεις.  Σε γενικές 

γραµµές τα περισσότερα ζευγάρια περιέγραψαν µία ικανοποιητική σεξουαλική σχέση, ακόµα κι 

αν η υπογονιµότητα έχει επηρεάσει τη σεξουαλική τους ζωή. Για παράδειγµα, 46% των 

γυναικών και 32% των ανδρών (σε δείγµα 100 γυναικών και 100 ανδρών) σε έρευνα των 

Freeman et al. (1985) ανέφερε ότι η υπογονιµότητα είχε αλλάξει τη σεξουαλική τους σχέση: τα 

δύο τρίτα ανέφεραν ότι ήταν λιγότερο ευχάριστη σε σχέση µε πριν, ενώ το ένα τρίτο ότι είχε 

γίνει πιο ευχάριστη. Πάντως, 83% των γυναικών και 85% των ανδρών, αξιολογώντας τη 

σεξουαλική τους ικανοποίηση σε κλίµακα 9 διαβαθµίσεων, σηµείωσαν άνω του µέσου σηµείου.   
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Με σκοπό να αξιολογήσουν τη συζυγική και σεξουαλική προσαρµογή 5 -10 χρόνια µετά 

το τέλος της θεραπείας µε IVF, οι Leiblum et al. (1998) σχεδίασαν µια αρκετά ενδιαφέρουσα – 

από µεθοδολογική σκοπιά – µελέτη. Μελέτησαν τρεις οµάδες γυναικών, οι οποίες είχαν 

συµπληρώσει τουλάχιστον τρεις κύκλους IVF: η πρώτη οµάδα περιελάµβανε τις γυναίκες, που 

είχαν αποκτήσει παιδί µέσω IVF, η δεύτερη περιελάµβανε γυναίκες που δεν είχαν αποκτήσει 

παιδί µέσω IVF, αλλά είχαν υιοθετήσει και η τρίτη αποτελείτο από γυναίκες που είχαν 

παραµείνει άτεκνες. Συγκρίνοντας αυτές τις τρεις οµάδες µεταξύ τους, δεν υπήρξε καµία 

σηµαντική διαφορά, όσον αφορά στη συζυγική και σεξουαλική ικανοποίηση. 

Σε αντίθετα αποτελέσµατα κατέληξαν σε έρευνά τους, το 1991, οι Andrews et al.. 

∆ιαπίστωσαν ότι το στρες, που προκαλείται από την υπογονιµότητα, αυξάνει τις συζυγικές 

συγκρούσεις και µειώνει τη σεξουαλική αυτοεκτίµηση, την ικανοποίηση από την προσωπική 

σεξουαλική επίδοση και τη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών.  

 

 

2.3.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τις ψυχολογικές αντιδράσεις στην υπογονιµότητα ή/και 

στη θεραπεία της  

 

Για να αξιολογήσει κανείς τις ψυχολογικές συνέπειες της υπογονιµότητας και της 

θεραπείας της στο άτοµο και στο ζευγάρι, είναι σηµαντικό να λάβει υπόψη κάποιους 

παράγοντες, που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και επηρεάζουν την ψυχολογική προσαρµογή. 

Ένας λόγος για το ότι στη βιβλιογραφία επικρατεί σύγχυση και, πολλές φορές, αντικρουόµενα 

αποτελέσµατα, είναι ότι συχνά παραβλέπονται αυτές οι µεταβλητές (Greil, 1997. Connolly et al., 

1991. Verhaak et al., 2005). Οι παράγοντες αυτοί µπορούν να χωριστούν σε τέσσερις 

κατηγορίες: α) σε αυτούς που σχετίζονται µε τη φύση της υπογονιµότητας, β) σε αυτούς που 

σχετίζονται µε τη θεραπεία της, γ) σε προσωπικούς παράγοντες και δ) σε κοινωνικούς 

παράγοντες.    
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Ως προς τους παράγοντες που σχετίζονται µε την υπογονιµότητα, αυτοί αφορούν στη 

διάρκεια, στο εάν είναι πρωτογενής ή δευτερογενής και στη διάγνωση (εάν είναι ανεξήγητη ή 

οργανική, σε ποιόν εντοπίζεται το οργανικό πρόβληµα). Όπως θα γίνει αντιληπτό παρακάτω, 

από τους παράγοντες που αναφέρονται στη θεραπεία, έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε αυτούς που 

εµπλέκονται στη διαδικασία της εξωσωµατικής γονιµοποίησης, λόγω του ότι η θεραπεία αυτή 

είναι η πλέον διαδεδοµένη, αλλά και επειδή οι περισσότερες έρευνες στηρίζονται στη µελέτη της 

συγκεκριµένης θεραπευτικής µεθόδου για να εκτιµήσουν την ψυχολογική κατάσταση των 

ατόµων µε προβλήµατα υπογονιµότητας. Στους παράγοντες αυτούς συγκαταλέγονται η φύση και 

τα διαφορετικά στάδια της θεραπείας, η διάρκεια της, ο αριθµός των θεραπευτικών κύκλων, κ.α. 

Οι προσωπικοί παράγοντες είναι η ηλικία, το φύλο, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και 

η πεποίθηση του ατόµου για το πρόβληµα που αντιµετωπίζει. Οι κοινωνικοί παράγοντες 

αναφέρονται ουσιαστικά στο δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης και στον τρόπο που το άτοµο το 

αντιλαµβάνεται. Τέλος, να σηµειωθεί ότι οι στρατηγικές αντιµετώπισης διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο στη συναισθηµατική προσαρµογή του ατόµου σε ένα στρεσογόνο παράγοντα, 

όπως είναι η υπογονιµότητα και για το λόγο αυτό θα γίνει αναφορά παρακάτω στην 

αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών αυτών.   

 

α) Παράγοντες που αφορούν στην υπογονιµότητα 

 

1) Η διάρκεια της υπογονιµότητας και της θεραπείας της 

Εξετάζοντας τις ψυχολογικές συνέπειες της υπογονιµότητας, η διάρκεια της 

υπογονιµότητας και η διάρκεια της θεραπείας πρέπει, οπωσδήποτε, να ληφθούν υπόψη. 

∆υστυχώς, η σύγχρονη βιβλιογραφία δεν επιτρέπει κάποια οριστική γενίκευση. Ακόµη, η 

έλλειψη στοιχείων πριν τη ιατρική παρέµβαση καθιστά δύσκολη τη διάκριση µεταξύ των 

επιδράσεων της διάρκειας της υπογονιµότητας από τις επιδράσεις της διάρκειας της θεραπείας.   

 Ο Greil (1997) υποστηρίζει ότι το στρες που συνεπάγεται η υπογονιµότητα, µειώνεται 

µε το πέρασµα του χρόνου για αυτούς που δεν αναζητούν πλέον θεραπεία, αλλά όχι για αυτούς 
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που ακόµη δέχονται ιατρικές παρεµβάσεις. Οι Freeman et al. (1985), παρά το γεγονός ότι στην 

έρευνά τους τα υπογόνιµα ζευγάρια εµφάνισαν άγχος µέσα στα φυσιολογικά πλαίσια, 

σηµειώνουν ότι, επειδή τα ζευγάρια αυτά είχαν βιώσει χρόνια υπογονιµότητας, είναι πιθανό να 

είχαν αναπτύξει, ιδιαίτερα καλά, τρόπους ώστε να µειώνουν το στρες. Οι Demyttenaere et al. σε 

έρευνά τους, το 1998, βρήκαν ότι όσο µεγαλύτερη ήταν η διάρκεια της υπογονιµότητας, τόσο 

χαµηλότερα ήταν τα επίπεδα κατάθλιψης.    

Οι Domar et al. (1992) διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες µε ιστορικό υπογονιµότητας 2 – 3 

ετών είχαν υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης σε σχέση µε τις γυναίκες που αντιµετώπιζαν 

προβλήµατα υπογονιµότητας είτε λιγότερο από ένα έτος είτε περισσότερο από έξι έτη. Οι 

ερευνητές συµπέραναν ότι: α) αρχικά η ελπίδα για θετικά αποτελέσµατα µπορεί να προστατέψει 

τις γυναίκες από καταθλιπτικά συµπτώµατα και β) ότι η παρατεταµένη έκθεση και η εµπειρία µε 

την υπογονιµότητα και τη θεραπεία της µπορεί να αυξάνει τα καταθλιπτικά συµπτώµατα µεταξύ 

των γυναικών που αποτυγχάνουν στη θεραπεία. Εντούτοις, µετά από 6 χρόνια, οι γυναίκες έχουν 

εξοικειωθεί µε την κατάστασή τους και η αποδοχή αυτής µπορεί να τις προστατεύσει από τα 

καταθλιπτικά συµπτώµατα.    

Όπως αναφέρουν οι Cwikel et al. (2004), σε µελέτη που έγινε στο Χόνγκ Κόνγκ το 2002, 

βρέθηκε ότι η σχέση µεταξύ της διάρκειας της υπογονιµότητας και της κατάθλιψης έρχεται σε 

αντίθεση µε τη σχέση που βρέθηκε από τους Domar et al., το 1992. Η κατάθλιψη αυξανόταν µε 

το χρόνο, λόγω των επαναλαµβανόµενων αποτυχιών της θεραπείας. Οι ερευνητές απέδωσαν τα 

αντικρουόµενα αποτελέσµατα είτε στη χρήση διαφορετικών µεθοδολογικών εργαλείων 

αξιολόγησης είτε στις πολιτισµικές διαφορές. Σε παρόµοια συµπεράσµατα ότι η συναισθηµατική 

ένταση και το καταθλιπτικό συναίσθηµα αυξάνουν µε το χρόνο, έχουν καταλήξει και άλλες 

ερευνητικές οµάδες (Baram et al., 1988. Edelmann & Connolly, 1986. McEwan et al., 1987). Σε 

άλλες έρευνες, πάλι, η διάρκεια της υπογονιµότητας δε βρέθηκε να επηρεάζει τα συναισθήµατα 

θλίψης και κατάθλιψης (Lukse & Vacc, 1999).  
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2) Πρωτογενής ή δευτερογενής υπογονιµότητα  

Κάποιες µελέτες που έχουν συγκρίνει την πρωτογενή µε τη δευτερογενή υπογονιµότητα 

έχουν βρει ότι η διάκριση αυτή δεν επηρεάζει τον ψυχολογικό αντίκτυπο της υπογονιµότητας 

και υποστηρίζουν ότι οι υπογόνιµες γυναίκες, που έχουν κυοφορήσει εµφανίζουν τα ίδια επίπεδα 

άγχους και κατάθλιψης µε τις υπογόνιµες γυναίκες που δεν έχουν συλλάβει ποτέ (Domar et al., 

1992. Edelmann et al., 1994. Greil, 1997). Σε άλλες έρευνες βρέθηκε ότι προηγούµενη 

εγκυµοσύνη µείωνε τις αρνητικές συναισθηµατικές αντιδράσεις στην υπογονιµότητα (Leiblum 

et al., 1987. Epstein & Rosenberg, 2005).  

 

3) Η διάγνωση της υπογονιµότητας: ανεξήγητη ή οργανική υπογονιµότητα 

 Οι ερευνητές διαφωνούν και στο εάν η ανεξήγητη, µη διαγνωσµένη υπογονιµότητα 

συνεπάγεται δυσκολότερη συναισθηµατική προσαρµογή από την υπογονιµότητα στην οποία έχει 

αποδοθεί οργανική αιτία. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η διαρκής αβεβαιότητα για την αιτία της 

υπογονιµότητας προκαλεί στα ζευγάρια µε ανεξήγητη υπογονιµότητα µεγαλύτερη 

συναισθηµατική ένταση σε σχέση µε τα ζευγάρια που γνωρίζουν την πραγµατική αιτία 

(McEwan et al.,1987. Mazure & Greenfeld, 1989). Οι Domar et al. (1992) κατέληξαν σε 

αντίθετα αποτελέσµατα, δηλαδή βρήκαν ότι οι γυναίκες που γνώριζαν την οργανική αιτία της 

υπογονιµότητάς τους είχαν σηµαντικά υψηλότερες βαθµολογίες κατάθλιψης από αυτές που δεν 

τη γνώριζαν. Άλλοι αναφέρουν ελάχιστες διαφορές µεταξύ διαγνωσµένων και µη διαγνωσµένων 

γυναικών (Connolly, Edelmann & Cooke, 1987).  

 

β) Παράγοντες που αφορούν στη θεραπεία 

 

1) Στρεσογόνες διαστάσεις της εξωσωµατικής γονιµοποίησης   

Μεταξύ όλων των σύγχρονων µεθόδων της αναπαραγωγικής ιατρικής, η εξωσωµατική 

γονιµοποίηση θεωρείται η πιο στρεσογόνα (Boivin & Takefman, 1995), µε 80% των υπογόνιµων 

ατόµων, που λαµβάνουν µέρος στη διαδικασία, να δηλώνουν µέτρια έως υπερβολική 
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συναισθηµατική εξάντληση (Connolly et al., 1993). Η IVF είναι ένα συναισθηµατικό, φυσικό 

και οικονοµικό φορτίο για τη γυναίκα και για το σύντροφό της. Η θεραπεία αυτή αποτελεί µία 

βασική συναισθηµατική επένδυση για τα ζευγάρια και, για πολλά από αυτά, είναι η τελευταία 

λύση µετά από χρόνια προσπαθειών µέσω άλλων εξαντλητικών θεραπευτικών οδών για τη 

δηµιουργία οικογένειας. Ένας αριθµός ερευνητών υποστηρίζει ότι αυτό που προκαλεί 

περισσότερο στρες δεν είναι οι ιατρικές διαδικασίες per se, αλλά το γεγονός να προσπαθεί 

κανείς να µείνει έγκυος και να µην τα καταφέρνει (Leiblum et al., 1987. Callan & Hennessey, 

1988.  Connolly et al., 1993. Boivin et al., 1995). 

Στις περισσότερες µελέτες που συναντά κανείς στη βιβλιογραφία, υπάρχει οµοφωνία στο 

ότι η πιο στρεσογόνα χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια ενός θεραπευτικού κύκλου είναι η 

περίοδος της αναµονής του αποτελέσµατος για την επίτευξη ή µη εγκυµοσύνης, µε το στρες να 

κορυφώνεται τις ώρες πριν την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του τεστ κυήσεως (Callan & 

Hennessey, 1988. Newman & Zouves, 1991. Connolly et al., 1993. Franco, Baruffi et al., 2002). 

Άλλες στρεσογόνες διαστάσεις της θεραπείας είναι το αρνητικό αποτέλεσµα του τεστ κυήσεως 

(Laffont & Edelmann, 1994. Franco, Baruffi et al., 2002), όταν το ζευγάρι περιµένει να ακούσει 

την έκβαση της γονιµοποίησης (Connolly et al., 1993. Laffont & Edelmann, 1994. Franco, 

Baruffi et al., 2002), την έκβαση της εµβρυοµεταφοράς (Connolly et al., 1993. Franco, Baruffi et 

al., 2002) και η αναµονή από το τέλος του ενός θεραπευτικού κύκλου µέχρι την έναρξη του 

άλλου (Laffont & Edelman, 1994).  

Οι Mazure και Greenfeld (1989) αναφέρουν ότι η χρήση υπερηχογραφήµατος, που 

καθιστά δυνατή την απεικόνιση των ωοθυλακίων, µπορεί να οδηγήσει τα ζευγάρια να βγάλουν 

τα δικά τους συµπεράσµατα για την ανάπτυξή τους και να τα «βλέπουν» σαν αναπτυσσόµενο 

έµβρυο, γεγονός που τους αγχώνει ακόµα περισσότερο για την κατάσταση των ωοθυλακίων. Η 

ωοληψία µπορεί, επίσης, να συµβάλλει στη συναισθηµατική φόρτιση του υπογόνιµου ζευγαριού, 

διότι εγείρει ανησυχίες για τη δυνατότητα συλλογής ωαρίων (στην περίπτωση που η γυναίκα 

είναι µεγαλύτερης ηλικίας) και τον αριθµό που θα συλλεχθεί (όσο πιο πολλά ωάρια, τόσο 
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περισσότερες πιθανότητες γονιµοποίησης). Η ωοληψία µπορεί να οδηγήσει σε θλίψη, εάν δε 

συλλεχθεί κανένα ωάριο (Franco, Baruffi et al., 2002). Η συλλογή σπέρµατος είναι µία ακόµα 

πλευρά της θεραπείας που έχει αναφερθεί ως πηγή στρες για τους άνδρες, γιατί αισθάνονται ότι 

είναι ένα καθήκον που πρέπει να εκτελέσουν – συχνά µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και σε 

ένα σχετικά δηµόσιο χώρο (Mazure & Greenfeld, 1989). Οι καθηµερινές αιµοληψίες και 

υπέρηχοι µπορεί να παρεµποδίσουν άλλα θέµατα και να αναστατώσουν την καθηµερινή ζωή του 

ζευγαριού (Eugster & Vingerhoets, 1999. Παπαληγούρα, 2005). Πολλές γυναίκες έχουν δηλώσει 

ότι η IVF επηρέασε αρνητικά την καριέρα τους και τα εργασιακά τους καθήκοντα (Hammarberg 

et al., 2001. Laffont & Edelmann, 1994).  

Ανησυχίες εκφράζονται από αρκετές γυναίκες για τις πιθανές παρενέργειες και τους 

κινδύνους που κρύβει η  IVF (Hammarberg et al., 2001). Τέτοιοι κίνδυνοι είναι η αυξηµένη 

πιθανότητα πολύδυµων κυήσεων (20-25%) µε συνεπακόλουθο τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού, το 

σύνδροµο ωοθηκικής υπερδιέγερσης (όταν αντιδρούν οι ωοθήκες πάρα πολύ έντονα στις 

ορµόνες), το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως αιµορραγία, περιτονίτιδα, 

θρόµβωση ακόµα και ξαφνικό θάνατο, ο καρκίνος των ωοθηκών και οι παρενέργειες από τις 

ορµόνες (έξαψη, ναυτία, κούραση, αύξηση βάρους, ευαίσθητο στήθος). Όµως, η πιο σηµαντική 

παρενέργεια των ορµονών είναι ότι µπορούν να επιδράσουν αρνητικά στη συναισθηµατική 

σταθερότητα του ατόµου, προκαλώντας συχνά κατάθλιψη ή/και άγχος (Eugster & Vingerhoets, 

1999). Το γεγονός αυτό πρέπει να συνυπολογίζεται σε περίπτωση ψυχολογικής αξιολόγησης  

των γυναικών που λαµβάνουν µέρος σε θεραπεία IVF.    

Τέλος, το υψηλό κόστος της IVF σε συνδυασµό µε τα σχετικά χαµηλά ποσοστά επιτυχίας 

της µεθόδου µπορεί να αποτελέσει πηγή στρες για το ζευγάρι (Mazure & Greenfeld, 1989. 

Παπαληγούρα, 2005). Το κόστος ενός θεραπευτικού κύκλου IVF υπολογίζεται στην Αµερική 

από $10.000 µέχρι και $40.000, γιατί η τιµή µεταβάλλεται από πολιτεία σε πολιτεία, αλλά, 

επίσης, αυξάνεται σηµαντικά όσο µεγαλύτερη σε ηλικία είναι η γυναίκα (άνω των 40) και όταν ο 

σύντροφος παρουσιάζει µη φυσιολογική ανάλυση σπέρµατος (Cwikel et al., 2004). Στην Ελλάδα 
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το κόστος ανέρχεται περίπου στα 7.000-8.000 ευρώ, αν δεν καλύπτεται από κάποιο ασφαλιστικό 

ταµείο. Σε έρευνα των Nero et al. (έτσι όπως αναφέρεται στις Mazure & Greenfeld, 1989), το 

κόστος βρέθηκε να είναι σηµαντικός στρεσογόνος παράγοντας για το 20% των ζευγαριών. Σε 

έρευνα που έγινε στη Βραζιλία από τους Franco, Baruffi et al. (2002), το αντίστοιχο ποσοστό 

ήταν πολύ υψηλότερο (66%). Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το κόστος για τα υπογόνιµα ζευγάρια 

στη Γαλλία ή τη Γερµανία δεν αποτελεί πηγή στρες, καθώς στις χώρες αυτές, εν αντιθέσει µε τη 

Βραζιλία, τα ασφαλιστικά προγράµµατα υγείας, που παρέχονται από την κυβέρνηση, καλύπτουν 

τα οικονοµικά έξοδα τουλάχιστον για τρεις προσπάθειες IVF. Στην Ελλάδα, πριν από λίγα 

χρόνια, καθιερώθηκε η κάλυψη του 40-50% των εξόδων από τα ασφαλιστικά ταµεία, για τρεις 

µε τέσσερις θεραπευτικούς κύκλους υποβοηθούµενης αναπαραγωγής κάθε χρόνο. Παρά το 

γεγονός αυτό, η IVF εξακολουθεί να κοστίζει ακριβά, αφού τα ζευγάρια πληρώνουν για κάθε 

κύκλο από την τσέπη τους περίπου 3.000-4.000 ευρώ.      

 

2) Η ψυχολογική κατάσταση πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την εξωσωµατική 

γονιµοποίηση  

Η υπογονιµότητα δεν είναι µία σταθερή κατάσταση, αλλά µία διαδικασία µε αβέβαιη 

πορεία. Οι µελέτες οι σχετικές µε την εµπειρία της υπογονιµότητας πρέπει να λαµβάνουν υπόψη 

το ζήτηµα του χρόνου. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε το χρόνο που γίνεται η ψυχολογική 

αξιολόγηση και το στάδιο της θεραπείας που βρίσκεται το υπογόνιµο άτοµο (Greil, 1997).  

Όσον αφορά στην εξωσωµατική γονιµοποίηση, οι περισσότεροι ερευνητές συγκλίνουν 

στην άποψη ότι πριν ή κατά την έναρξη της διαδικασίας και τα δύο µέλη του ζευγαριού τείνουν 

να είναι υπερβολικά αισιόδοξα και να έχουν µη ρεαλιστικές προσδοκίες για την πιθανότητα 

εγκυµοσύνης, παρά το γεγονός ότι είναι ενηµερωµένα για τα µειωµένα ποσοστά επιτυχίας της 

µεθόδου (Leiblum et al., 1987. Hammarberg et al., 2001. Eugster & Vingerhoets, 1999. Lukse & 

Vacc, 1999). Συγκεκριµένα, οι Callan και Hennessey (1988) βρήκαν ότι στην πρώτη προσπάθεια 

IVF, ποσοστό 70% των γυναικών ήταν µετρίως έως υπερβολικά αισιόδοξες για την επιτυχία της 
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θεραπείας. Όµως, όσο οι προσπάθειες IVF αυξάνονταν, τόσο τα επίπεδα αισιοδοξίας 

µειώνονταν.     

Τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης πριν και κατά την έναρξη της IVF παρουσιάζονται σε 

γενικές γραµµές µέσα σε φυσιολογικά πλαίσια (Edelmann et al., 1994. Newton et al., 1990). 

Σύµφωνα µε την Beaurepaire et al. (1994), ο λόγος για τον οποίο οι γυναίκες, που ξεκινούν τη 

διαδικασία της εξωσωµατικής γονιµοποίησης, σηµειώνουν σχετικά κανονικά επίπεδα 

κατάθλιψης, είναι επειδή η κατάθλιψη προκύπτει από την πραγµατική απώλεια. Οι υψηλές 

προσδοκίες και οι ελπίδες των γυναικών σε αυτή τη φάση µετριάζουν προσωρινά τα 

συναισθήµατα απώλειάς. Όµως, δεδοµένου ότι η πλειοψηφία των ζευγαριών έχει έρθει 

αντιµέτωπη µε την αποτυχία φυσιολογικής σύλληψης περίπου ένα µε δύο χρόνια πριν 

απευθυνθούν στους ειδικούς για IVF, δε θα πρέπει να µας προκαλούν έκπληξη κάποια σηµάδια 

ψυχολογικής εξάντλησης (Connolly, Edelmann et al., 1991).  

Κατά τη διάρκεια της IVF το στρες είναι µία αναµενόµενη αντίδραση. Κοινές 

αντιδράσεις, επίσης, είναι το άγχος και η κατάθλιψη, χωρίς, όµως, να υπάρχει οµοφωνία των 

ερευνητών για το εάν τα επίπεδα των ψυχολογικών αυτών αντιδράσεων διαφέρουν από τα 

αντίστοιχα επίπεδα στο γενικό πληθυσµό (Merari et al., 1992. Domar et al., 1992) ή όχι (Cook et 

al., 1989).  

Μετά από ανεπιτυχή IVF, τα ζευγάρια εµφανίζουν βραχυπρόθεσµα αρνητικές 

συναισθηµατικές αντιδράσεις, όπως απογοήτευση, θλίψη και θυµό (Leiblum et al., 1987), 

αυξηµένο άγχος, κατάθλιψη και µειωµένη αυτοεκτίµηση (Hynes et al., 1992. Merari et al., 1992. 

Hammarberg et al., 2001. Newman & Zouves, 1991). Ειδικότερα, τα επίπεδα κατάθλιψης είναι 

ιδιαίτερα αυξηµένα µετά την ανεπιτυχή IVF σε σχέση µε πριν από αυτήν (Verhaak et al., 2005. 

Leiblum et al., 1987. Hynes et al., 1992).  

Όσον αφορά στη µακροπρόθεσµη προσαρµογή στην ανεπιτυχή IVF, τα περισσότερα 

ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι µε το πέρασµα του χρόνου τα αρνητικά συναισθήµατα 

µειώνονται και τελικά τα περισσότερα ζευγάρια συµβιβάζονται µε την υπογονιµότητα τους και 
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βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους δηµιουργίας οικογένειας, π.χ. υιοθεσία (Leiblum et al., 1987. 

Hammarberg et al., 2001). Έξι µήνες µετά την IVF, οι Verhaak et al. (2005) και οι Slade et al. 

(1997) βρήκαν ότι αρκετά ζευγάρια εµφάνιζαν ακόµα σοβαρά συναισθηµατικά προβλήµατα, 

κυρίως κατάθλιψη. Μάλιστα, η πρώτη εκ των δύο προαναφερόµενων οµάδων υποστηρίζει ότι το 

ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 20%. Σύµφωνα µε άλλους ερευνητές, έξι µήνες είναι πολύ µικρό 

διάστηµα για να µπορέσει κανείς να αξιολογήσει την προσαρµογή του ζευγαριού, καθώς η 

διαδικασία της προσαρµογής κανονικά διαρκεί περίπου δύο χρόνια. Μετά την πάροδο αυτής της 

περιόδου, τα περισσότερα ζευγάρια φαίνεται να έχουν προσαρµοστεί επαρκώς (Bonanno & 

Kaltman, 2001. Janssen et al., 1997, έτσι όπως αναφέρεται στους Verhaak et al., 2005).  

 

3) Ο αριθµός των θεραπευτικών κύκλων     

Οι περισσότερες µελέτες υποδεικνύουν ότι όσο αυξάνονται οι αποτυχηµένες 

προσπάθειες, αυξάνονται και τα επίπεδα κατάθλιψης. Οι Thiering et al., το 1999 (έτσι όπως 

αναφέρεται στους Cwikel et al., 2004) διαπίστωσαν µια σηµαντική διαφορά στα επίπεδα των 

καταθλιπτικών συµπτωµάτων στις γυναίκες που υποβάλλονταν σε IVF για πρώτη φορά και σε 

εκείνες που είχαν επαναλάβει τη διαδικασία: κλινικά ανυψωµένα σκορ κατάθλιψης 

παρουσιάστηκαν πιο συχνά µεταξύ των γυναικών που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν σε IVF 

(25%) και λιγότερο συχνά µεταξύ των γυναικών που υποβάλλονταν για πρώτη φορά (15%). Σε 

παρόµοια αποτελέσµατα έχουν καταλήξει και άλλοι ερευνητές (Beaurepaire et al., 1994. Slade et 

al., 1997. McEwan et al., 1987). Ωστόσο, σε αντιστρόφως ανάλογα αποτελέσµατα κατέληξαν οι 

Demyttenaere et al. (1998) µε τα καταθλιπτικά συµπτώµατα να µειώνονται όσο οι προσπάθειες 

αυξάνονταν, ενώ οι Lukse και Vacc (1999) δε βρήκαν καµία σχέση µεταξύ των µεταβλητών.  

Όσον αφορά στο άγχος, τα αποτελέσµατα, και εδώ, δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Όπως 

αναφέρεται στις Mazure και Greenfeld (1989), οι Greenfeld et al. (1988) βρήκαν ότι τα επίπεδα 

άγχους είναι µεγαλύτερα στα ζευγάρια κατά τον πρώτο κύκλο IVF, ενώ οι Johnston et al. (1985) 

αναφέρουν ότι εκτός από τον πρώτο κύκλο, πολύ µεγάλο άγχος βιώνεται και στους τελευταίους. 
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Τέλος, οι Beaurepaire et al. (1994) βρήκαν υψηλά επίπεδα άγχους, είτε επρόκειτο για την πρώτη 

είτε για επαναλαµβανόµενη προσπάθεια IVF.   

 

4) Χρήση αναπαραγωγικών κυττάρων στην IVF 

 Στη βιβλιογραφία για την υπογονιµότητα υπάρχει έλλειψη ερευνών που να συγκρίνουν 

την ψυχολογική κατάσταση ατόµων, που χρησιµοποιούν δικά τους αναπαραγωγικά κύτταρα µε 

άτοµα, που χρησιµοποιούν αναπαραγωγικά κύτταρα δοτών. Η µόνη έρευνα διαθέσιµη ήταν αυτή 

του Moynihan (2000) που, όµως, δε µπόρεσε να βρει κάποια σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

δύο προαναφερθέντων οµάδων, οι οποίες εµφάνιζαν τα ίδια (χαµηλά) επίπεδα κατάθλιψης.   

 

γ) Προσωπικοί παράγοντες 

1) Υπογονιµότητα και ηλικία  

Οι Demyttenaere et al. (1998) βρήκαν ότι όσο µεγαλύτερες ήταν οι γυναίκες στην ηλικία, 

τόσο λιγότερη ήταν η συναισθηµατική ένταση και τα καταθλιπτικά συµπτώµατα που 

παρουσίαζαν. Σε παρόµοια συµπεράσµατα είχαν καταλήξει και οι McEwan et al. το 1987, 

υποδεικνύοντας ότι οι νεότερες γυναίκες είναι συναισθηµατικά πιο εξαντληµένες. Μία εξήγηση 

αυτού µπορεί να είναι ότι οι γυναίκες, µεγαλώνοντας, προσαρµόζονται στην ιδέα της ατεκνίας 

και σταδιακά αποδέχονται την υπογονιµότητά τους (Demyttenaere et al.,1998). Σε άλλη έρευνα 

η ηλικία δε βρέθηκε να επηρεάζει τα επίπεδα θλίψης και κατάθλιψης (Lukse &Vacc, 1999).   

2) Υπογονιµότητα και φύλο 

 Παρά την κατάκτηση νέων ρόλων από τις γυναίκες, οι κοινωνικές επιταγές ακόµη 

επιβάλλουν τη µητρότητα ως πρωταρχικό στόχο στη ζωή των γυναικών. Για τους άνδρες οι 

προσδοκίες σχετικά µε την πατρότητα και τη δηµιουργία οικογένειας είναι δευτερεύουσας 

σηµασίας. Η γονιµότητα των ανδρών θεωρείται περισσότερο ως πιστοποίηση της 

αρρενωπότητάς τους. Συνεπώς, ενώ για τις γυναίκες η υπογονιµότητα αποτελεί πλήγµα στη 
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µητρότητα, για τους άνδρες είναι πλήγµα στην αρρενωπότητα (Berg & Wilson, 1991. Zucker, 

1999).  

Γυναίκες και άνδρες διαφέρουν ως προς τον τρόπο που αντιµετωπίζουν την 

υπογονιµότητα. Οι γυναίκες τείνουν να εκφράζουν τη θλίψη τους και τα συναισθήµατά τους 

στους άλλους και να αναζητούν κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη πιο συχνά (Burns & 

Covington, 2002. Jordan & Revenson, 1999). Ακόµη, οι γυναίκες είναι αυτές που ανησυχούν 

περισσότερο και κατηγορούν τον εαυτό τους περισσότερο (Jordan & Revenson, 1999. Berg 

&Wilson, 1991. Abbey et al., 1991). Ο Miall (όπως αναφέρεται στις Jordan & Revenson, 1999) 

διαπιστώνει ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να θεωρηθούν, όχι µόνο από τους άλλους, αλλά και 

από τον ίδιο τους τον εαυτό ως υπεύθυνες για την υπογονιµότητα, ανεξάρτητα από το ποιος 

είναι πραγµατικά υπογόνιµος. Άλλες µελέτες έχουν βρει ότι οι γυναίκες αισθάνονται ένοχες, 

ακόµα κι αν ο σύζυγος έχει το πρόβληµα γονιµότητας (Connolly et al. ,1991. Greil, 1997). 

Επίσης, φαίνεται οι γυναίκες να αναλαµβάνουν πιο ενεργά την ευθύνη για την επίλυση των 

προβληµάτων και να είναι πιο πρόθυµες να ξεκινήσουν θεραπεία (Applegarth, 2002. Greil, 

1997).  

  Οι άνδρες, συνήθως, καταπιέζουν τα συναισθήµατά τους, διακατέχονται από 

µυστικότητα και αποµονώνονται προκειµένου να φανούν δυνατοί και αρρενωποί (Applegarth, 

2002. Berg & Wilson, 1991. Jordan & Revenson, 1999). Ο Staudacher (όπως αναφέρεται στις 

Burns & Covington, 2002) περιέγραψε πέντε βασικούς τύπους αντίδρασης των ανδρών: 1) 

παραµένουν σιωπηλοί, 2) βυθίζονται σε ένα µοναχικό πένθος ή «µυστικό» πόνο, 3) 

αναλαµβάνουν δράση µε τη χρήση βίας ή µέσω του νόµου, 4) απορροφώνται σε κάποια 

δραστηριότητα ή εργασία ή 5) εµφανίζουν εξαρτηµένες συµπεριφορές. Επίσης, φαίνεται να 

δέχονται πιο εύκολα το ενδεχόµενο οριστικής ατεκνίας και είναι πιο πρόθυµοι να σταµατήσουν 

τη θεραπεία, ακόµη κι αν η υπογονιµότητα οφείλεται στον ανδρικό παράγοντα (Applegarth, 

2002. Greil, 1997).  
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Ο Greil (1997) αναφέρει ότι η επίδραση της υπογονιµότητας στις γυναίκες είναι πιο 

«άµεση», ενώ στους άνδρες µετριάζεται µέσω της σχέσης τους µε τις συζύγους τους. Οι 

Andrews et al. (1992) υποστηρίζουν ότι για τις γυναίκες υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ της 

υπογονιµότητας και των άλλων προβληµάτων τους (από την άποψη ότι η υπογονιµότητα 

θεωρείται το µείζον πρόβληµα), ενώ οι άνδρες επηρεάζονται σχεδόν µε τον ίδιο τρόπο που 

επηρεάζονται και από τα άλλα προβλήµατα. ∆ιαφορές παρατηρούνται, επίσης, στις στρατηγικές 

αντιµετώπισης που χρησιµοποιούν. Οι γυναίκες φαίνεται να χρησιµοποιούν περισσότερο 

στρατηγικές αντιµετώπισης εστιασµένες στο συναίσθηµα, ενώ οι άνδρες στρατηγικές 

εστιασµένες στο πρόβληµα (Jordan & Revenson, 1999).    

Άλλοι ερευνητές δε δίνουν τόσο µεγάλη σηµασία στο διαφορετικό τρόπο αντίδρασης 

ανδρών και γυναικών, αλλά προσπαθούν να διευκρινίσουν ποιος από τους δύο βιώνει τον 

ψυχολογικό αντίκτυπο της υπογονιµότητας πιο έντονα. Οι περισσότεροι από αυτούς καταλήγουν 

στο συµπέρασµα ότι η υπογονιµότητα είναι πιο στρεσογόνα εµπειρία για τις γυναίκες (Freeman 

et al., 1995. McEwan et al., 1987. Wright et al., 1991. Beaurepaire et al., 1994. Leiblum et al., 

1987. Abbey et al., 1991. Laffont & Edelmann, 1994 κ.α.) και ότι παρουσιάζουν χαµηλότερα 

επίπεδα αυτοεκτίµησης (Beaurepaire et al., 1994. Wright et al., 1991) και υψηλότερα επίπεδα 

καταθλιπτικών συµπτωµάτων (Leiblum et al., 1987. Abbey et al., 1991. Beaurepaire et al., 1994) 

και άγχους (Beaurepaire et al., 1994. Laffont & Edelmann, 1994). Αυτό, δικαιολογείται, εν 

µέρει, από το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι αυτές που εµπλέκονται κατά κύριο λόγο στις 

θεραπευτικές διαδικασίες. Ακόµη και στις περιπτώσεις που η υπογονιµότητα οφείλεται στον 

άνδρα, η γυναίκα είναι εκείνη που θα υποστεί τις επίπονες ιατρικές διαδικασίες (Abbey et al., 

1991. Jordan & Revenson, 1999).   

Πάντως, ο Greil (1997) διαφωνεί µε τους ερευνητές που αναζητούν ποιος βιώνει την 

εµπειρία της υπογονιµότητας πιο έντονα και προτείνει την επικέντρωση στις αιτίες που τα δύο 

φύλα την αντιµετωπίζουν µε διαφορετικό τρόπο. Με την άποψη αυτή συµφωνούν και οι Berg 

και Wilson (1991).     
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 3) Προσωπικότητα / πεποιθήσεις του ατόµου για την υπογονιµότητα    

Παρά το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και οι πεποιθήσεις του 

ατόµου για το πρόβληµα γονιµότητας που αντιµετωπίζει, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

ψυχολογική προσαρµογή του, δε συναντάται στη βιβλιογραφία  για την υπογονιµότητα µεγάλος 

αριθµός ερευνών. 

 Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα υψηλά επίπεδα νευρωτισµού 

(Verhaak et al., 2004, 2005) και η χαµηλή αυτοεκτίµηση (Schneider &  Forthofer, 2005) 

αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εµφάνιση αυξηµένου άγχους και κατάθλιψης µετά από 

αποτυχηµένη θεραπεία υπογονιµότητας, ενώ η αισιοδοξία αποτελεί προστατευτικό παράγοντα 

(Litt et al., 1992. Terry & Hynes, 1998. Verhaak et al., 2005).  

 Επίσης, όταν το άτοµο πιστεύει ότι έχει χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα, δηλαδή 

θεωρεί ότι δεν έχει τη δυνατότητα να συµπεριφερθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιµετωπίσει 

την κατάσταση, και όταν πιστεύει ότι έχει χάσει τον έλεγχο, είναι πιθανό να µη µπορεί να 

προσαρµοστεί ψυχολογικά στην υπογονιµότητα, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση άγχους και 

κατάθλιψης (Verhaak et al., 2004, 2005). Αντιθέτως, οι πεποιθήσεις υψηλής 

αυτοαποτελεσµατικότητας και η αποδοχή της υπογονιµότητας ως αποτέλεσµα επανεκτίµησης 

του στρεσογόνου παράγοντα, προβλέπουν µία πιο θετική συναισθηµατική αντίδραση µετά από 

ανεπιτυχή θεραπευτικό κύκλο (Litt et al., 1992. Terry & Hynes, 1998. Verhaak et al., 2004, 

2005). Οι Schneider και  Forthofer (2005) υποστηρίζουν ότι είναι πιθανό η χρόνια στρεσογόνα 

φύση της υπογονιµότητας να επηρεάζει – τα χρόνια που ακολουθούν τη διάγνωση – την 

αντίληψη που έχει το άτοµο για την υγεία και, µε τη σειρά της, αυτή η αντίληψη να επηρεάζει 

την ίδια την εµπειρία της υπογονιµότητας.  

 Άλλοι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να συσχετίσουν την υπογονιµότητα µε τον τύπο του 

δεσµού προσκόλλησης του ατόµου, δεδοµένου ότι η µορφή προσκόλλησης  θεωρείται από τον 

Bowlby (1980) ότι καθορίζει τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιδρούν και προσαρµόζονται σε 

καταστάσεις στρες. Έτσι, λοιπόν, βρέθηκε ότι τα υπογόνιµα άτοµα µε ασφαλή δεσµό 
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προσκόλλησης είχαν καλύτερη συναισθηµατική προσαρµογή, λιγότερο άγχος (Mikulincer et al., 

1998) και καλύτερη συζυγική προσαρµογή (Mikulincer et al., 1998. Amir et al., 1999) σε σχέση 

µε τα υπογόνιµα άτοµα µε ανασφαλείς δεσµούς προσκόλλησης.  

 

δ) Κοινωνική υποστήριξη 

 

Η κοινωνική υποστήριξη είναι η προσφερόµενη φροντίδα, σεβασµός ή βοήθεια, που το 

άτοµο αντιλαµβάνεται ότι λαµβάνει από διάφορες πηγές, π.χ. από την οικογένεια, τους φίλους, 

τους συναδέλφους, τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, κ.α. (Καραδήµας, 2005). Αποτελεί 

προστατευτικό παράγοντα, που προφυλάσσει το άτοµο από τις αρνητικές επιπτώσεις του στρες 

(Cohen & Wills, 1985, όπως αναφέρεται στις Verhaak et al., 2004). Η θετική επίδραση της 

κοινωνικής υποστήριξης σε πολύ στρεσογόνες καταστάσεις – όπως είναι οι χρόνιες και µη 

ασθένειες, το πένθος, η εγκυµοσύνη, κ.α. – έχει επιβεβαιωθεί σε πολλές έρευνες. Έτσι και στην 

περίπτωση της υπογονιµότητας αποδείχθηκε ότι ο ρόλος της είναι σηµαντικός στην προφύλαξη 

του ατόµου από την ψυχολογική εξάντληση (Amir et al.,1999. Verhaak et al., 2004, 2005).  

 ∆υστυχώς, στην υπογονιµότητα η υποστήριξη από τους «σηµαντικούς άλλους» συχνά 

απουσιάζει, καθώς πολλά υπογόνιµα ζευγάρια κρατούν το πρόβληµά τους κρυφό. Με τον τρόπο 

αυτό, όµως, γίνονται ευάλωτοι σε άµεσα και έµµεσα σχόλια από το κλειστό περιβάλλον, εφόσον 

δεν εκπληρώνουν τις κοινωνικές προσδοκίες για γονεϊκότητα (Schneider & Forthofer, 2005). Οι 

Callan και Hennessey (1988) αναφέρουν ότι ένας ακόµη λόγος που πολλές γυναίκες δε συζητούν 

το πρόβληµα µε τους γονείς τους είναι ότι πιστεύουν ότι δε θα καταλάβουν πλήρως τις σύνθετες 

ιατρικές διαδικασίες της θεραπείας. Επίσης, συχνά αποξενώνονται από φίλους και συνοµηλίκους 

τους, που είναι νέοι γονείς, µε συνέπεια την έλλειψη υποστήριξης και από αυτήν την πηγή 

(Menning, 1980). Άλλα ζευγάρια δείχνουν απροθυµία να συµµετέχουν σε οµάδες υποστήριξης 

ατόµων µε υπογονιµότητα, γιατί θεωρούν ότι µια τέτοια ενέργεια θα ήταν απόδειξη της 

αποτυχίας τους να αντιµετωπίσουν µόνα τους την κατάσταση (Amir et al., 1999). Η 
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µυστικότητα, η απόσυρση και η κοινωνική αποµόνωση επηρεάζουν την αντιλαµβανόµενη και 

την παρεχόµενη υποστήριξη (Schneider & Forthofer, 2005).  

 Έτσι, ο σύζυγος είναι, συνήθως, η κύρια πηγή υποστήριξης (Callan & Hennessey, 1988. 

Amir et al., 1999. Verhaak et al., 2004, 2005). Στο πλαίσιο της IVF ή της ICSI, η υψηλής 

ποιότητας συζυγική και σεξουαλική σχέση δρα ως προστατευτικός παράγοντας ενάντια στον 

υψηλό αρνητικό συναισθηµατικό αντίκτυπο µιας αποτυχηµένης θεραπείας (Verhaak et al., 

2004). Οι McEwan et al. (1987) υποστηρίζουν ότι τα υπογόνιµα άτοµα που µοιράζονται το 

πρόβληµα µε το σύζυγο, παρά µε άλλους, εκτός συζυγικής σχέσης, παρουσιάζουν λιγότερο 

συχνά συναισθηµατική αστάθεια. Αρκετές γυναίκες λαµβάνουν ιδιαίτερη υποστήριξη και από 

άλλες υπογόνιµες γυναίκες, και από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό (Callan & 

Hennessey, 1988). Τέλος, οι συνάδελφοι είναι δυνατόν να αποτελέσουν πηγή κοινωνικής 

υποστήριξης (Amir et al., 1999).  

 

 

ε) Στρατηγικές αντιµετώπισης για την υπογονιµότητα 

 

Οι στρατηγικές αντιµετώπισης (ΣΑΣ) που υιοθετεί το άτοµο διαδραµατίζουν σηµαντικό 

ρόλο στη συναισθηµατική προσαρµογή του στην υπογονιµότητα. Τα άτοµα που έρχονται 

αντιµέτωπα µε το στρεσογόνο αυτό παράγοντα, χρησιµοποιούν τεχνικές εστιασµένες τόσο στο 

συναίσθηµα όσο και στο πρόβληµα και πολλές φορές τις χρησιµοποιούν ταυτόχρονα 

(McQueeney, Stanton & Sigmon, 1997). Το ερώτηµα ποια από τις δύο κατηγορίες ΣΑΣ είναι πιο 

αποτελεσµατική για µία θετικότερη προσαρµογή στην υπογονιµότητα, έχει απασχολήσει έναν 

αριθµό ερευνητών, οι οποίοι, όµως, δεν καταλήγουν σε όµοια συµπεράσµατα, αφού διαφορές 

εµφανίζονται και µεταξύ των επιµέρους στρατηγικών που ανήκουν στην ίδια οµάδα. Οι 

διαφορές αυτές µπορεί να οφείλονται: α) στην πολυπλοκότητα του στρεσογόνου ερεθίσµατος, β) 

στη χρονική καθυστέρηση µεταξύ της αξιολόγησης των ΣΑΣ και της συναισθηµατικής 

αντίδρασης και γ) στον τρόπο που έγινε η αξιολόγηση (Verhaak et al., 2005).   
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 Η Menning και η Shapiro (όπως αναφέρεται στις McQueeney et al., 1997) τονίζουν τη 

σηµαντικότητα των τεχνικών που στοχεύουν στο συναίσθηµα. Κακή προσαρµογή προκύπτει 

όταν δε συµβεί επεξεργασία και έκφραση των αρνητικών συναισθηµάτων. Οι Terry και Hynes 

(1998) υποστηρίζουν ότι, επειδή τα υπογόνιµα άτοµα αντιλαµβάνονται την κατάσταση ως 

απειλητική και ανεξέλεγκτη, το καλύτερο που µπορούν να κάνουν είναι να ελαχιστοποιήσουν 

την απειλητική εκτίµηση και να αποδεχτούν αυτό που συµβαίνει. Την ίδια άποψη συµµερίζονται 

και οι Verhaak et al. (2005) αναφέροντας ότι λόγω της ανεξέλεγκτης φύσης της, οι τρόποι να 

αλλάξει κανείς την υπογονιµότητα είναι περιορισµένοι. Έτσι, θεωρούν τις στρατηγικές που 

εστιάζονται στο πρόβληµα αναποτελεσµατικές. Άλλοι (Litt et al., 1992. Cook et al., 1989) 

υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες που πριν τη θεραπεία υιοθετούν τη στρατηγική της αποφυγής 

παρουσιάζουν αρνητική συναισθηµατική αντίδραση αµέσως µετά την αποτυχία του 

θεραπευτικού κύκλου. Αποφυγή του προβλήµατος και  µετά την ανεπιτυχή θεραπεία σχετίζεται 

µε ακόµη δυσµενέστερη συναισθηµατική πορεία (Terry & Hynes, 1998).  

 Οι McQueeney et al. (1997) θεωρούν ότι και οι δύο κατηγορίες ΣΑΣ είναι χρήσιµες, αν 

και κατά διαφορετικό τρόπο: Οι στρατηγικές που εστιάζουν στο πρόβληµα ενδέχεται να είναι 

πιο αποτελεσµατικές: 1) σε άτοµα που έχουν λάβει πρόσφατα τη διάγνωση και 2) όταν έχουµε 

να κάνουµε µε τις ελεγχόµενες πτυχές της υπογονιµότητας, όπως είναι η προσέγγιση βήµα προς 

βήµα των ιατρικών θεραπευτικών µεθόδων, οι αποφάσεις σχετικά µε τη θεραπεία ή η σαφής 

επικοινωνία και ενηµέρωση από το ιατρικό προσωπικό ή από τα κέντρα υιοθεσίας. Από την 

άλλη, οι στρατηγικές που εστιάζουν στο συναίσθηµα ενδέχεται να έχουν υψηλότερο «βαθµό 

λειτουργικότητας» όταν το άτοµο αντιµετωπίζει τις πιο διαρκείς και στρεσογόνες µη 

ελεγχόµενες  πτυχές της υπογονιµότητας, όπως είναι η γνώση ότι δε θα µπορεί να ελέγχει 

σηµαντικές πλευρές στη ζωή του, η απώλεια του ονείρου για ένα παιδί και τα συνεπακόλουθα 

επίπονα συναισθήµατα. Η άποψη αυτή περί εναρµόνισης µεταξύ των καταστάσεων και των 

χρησιµοποιούµενων στρατηγικών για την αντιµετώπισή τους, είχε διατυπωθεί και από τους 
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Forsythe και Compas, το 1987 (όπως αναφέρεται στον Καραδήµα, 2005), γενικότερα για τη 

σχέση ανάµεσα στα στρεσογόνα ερεθίσµατα και τις συναισθηµατικές αντιδράσεις.   

 Τέλος, οι Demyttenaere et al. (1998) µελέτησαν τις ΣΑΣ από µια άλλη σκοπιά: 

διαπίστωσαν ότι η αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών που υιοθετούν οι γυναίκες εξαρτάται 

από το εάν η υπογονιµότητα οφείλεται στον ανδρικό ή στο γυναικείο παράγοντα. Συγκεκριµένα, 

όταν η γυναίκα είναι υπογόνιµη, οι ενεργητικές ΣΑΣ την προστατεύουν από την καταθλιπτική 

συµπτωµατολογία, ενώ η έκφραση των συναισθηµάτων χειροτερεύει την κατάσταση. Αντιθέτως, 

όταν η υπογονιµότητα οφείλεται στον άνδρα, οι ενεργητικές ΣΑΣ δε φαίνεται να βοηθούν, ενώ η 

διαχείριση και η έκφραση των αρνητικών συναισθηµάτων την προστατεύουν, καθώς ο θυµός θα 

κατευθυνθεί προς το σύζυγο (ο θυµός εκφράζεται προς την αιτία του προβλήµατος, που είναι ο 

σύζυγος).    

 

  

Ανακεφαλαιώνοντας για το µοντέλο των ψυχολογικών συνεπειών της υπογονιµότητας, οι 

ερευνητές καταλήγουν σε διαφορετικά και, συνήθως, αντικρουόµενα συµπεράσµατα. Οι αιτίες 

για τη σύγχυση που παρατηρείται στην βιβλιογραφία είναι πολλές: τα µεθοδολογικά ελλείµµατα, 

το πρόβληµα του χρόνου της ψυχολογικής αξιολόγησης, η έµφαση στο γυναικείο υπογόνιµο 

πληθυσµό, τα µη αντιπροσωπευτικά δείγµατα, αφού έµφαση δίνεται στα άτοµα που κάνουν IVF, 

χωρίς να αξιολογούνται άτοµα/ζευγάρια που δεν αναζητούν θεραπεία (περίπου το 1/3 των 

ζευγαριών µε προβλήµατα αναπαραγωγής δεν αναζητά θεραπεία), η διαπολιτισµική ποικιλότητα 

των µελετών, κ.α. (Greil, 1997. Connolly et al., 1991). Πάντως, ο Greil (1997) και οι Dunkel-

Schetter και Lobel (1991), έπειτα από συνεκτικές ανασκοπήσεις ερευνών, στηρίζουν την άποψη 

ότι η πλειοψηφία των υπογόνιµων ατόµων δεν αντιµετωπίζει σοβαρά ή µεγάλης κλινικής 

σηµασίας συζυγικά, σεξουαλικά ή άλλα ψυχολογικά προβλήµατα. Και οι Mazure και Greenfeld 

(1989) υποστηρίζουν ότι τα άτοµα που κάνουν χρήση των τεχνολογιών υποβοηθούµενης 

αναπαραγωγής δε διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο να εµφανίσουν ψυχολογικές διαταραχές, αν και 
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είναι πιθανή η εµφάνιση συµπτωµάτων άγχους και θλίψης, στην περίπτωση που η διαδικασία 

αποδειχθεί ανεπιτυχής. Ίσως, η πρόταση του Greil (1997) να ξεφύγουµε από την 

«ιατρικοποιηµένη» προσέγγιση της υπογονιµότητας και να τη θεωρήσουµε ως µία – κοινωνικά 

κατασκευασµένη – κρίση ζωής, να µπορέσει να δώσει µια σαφέστερη εικόνα των ψυχολογικών 

συνεπειών αυτής της εµπειρίας.    
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3ο Κεφάλαιο 

 

Υποθέσεις – ερωτήµατα της έρευνας   

 

Η έρευνα, που παρουσιάζεται, έχει σκοπό να µελετήσει τις επιδράσεις που έχει η 

µέθοδος της εξωσωµατικής γονιµοποίησης (IVF) στην ψυχική υγεία της γυναίκας. 

Συγκεκριµένα, τέθηκε το ερώτηµα κατά πόσο είναι πιθανό οι γυναίκες, που δεν έχουν παιδιά και 

των οποίων η θεραπευτική διαδικασία δεν κατέληξε σε κύηση, να εµφανίσουν κατάθλιψη. Εκτός 

από τις γυναίκες που είχαν ολοκληρώσει το ανεπιτυχές πρόγραµµα (φάση µετά την IVF), 

συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα και εκείνες που βρίσκονταν κατά τη διάρκεια του (φάση κατά τη 

διάρκεια της IVF) και άλλες που δεν είχαν ξεκινήσει ακόµη τη διαδικασία (φάση πριν την IVF) 

µε σκοπό να γίνει σύγκριση µεταξύ των τριών υποοµάδων. Υποτέθηκε ότι οι γυναίκες που 

βρίσκονται στη φάση «µετά την IVF» θα εµφανίζουν κατάθλιψη σε µεγαλύτερο βαθµό από τις 

γυναίκες που βρίσκονται στη φάση «πριν» ή «κατά τη διάρκεια» της IVF.  

 Ακόµη, εξετάζεται η επίδραση ορισµένων παραγόντων στα επίπεδα κατάθλιψης των 

γυναικών. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται περισσότερο µε την υπογονιµότητα και τη θεραπεία 

της και λιγότερο µε προσωπικούς παράγοντες και είναι οι εξής:  

1) Η αιτία της υπογονιµότητας: θελήσαµε να µελετήσουµε εάν η διάκριση µεταξύ 

ανεξήγητης και οργανικής υπογονιµότητας επηρεάζει την εµφάνιση κατάθλιψης και εάν οι 

γυναίκες, που είναι υπογόνιµες, είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν καταθλιπτική συµπτωµατολογία 

από τις γυναίκες, των οποίων οι σύζυγοι είναι υπογόνιµοι.  

2) Τα αναπαραγωγικά κύτταρα που χρησιµοποιούνται στην IVF: το ερώτηµά µας αφορά 

εάν η χρήση αναπαραγωγικών κυττάρων δοτών συνεπάγεται την εµφάνιση κατάθλιψης σε 

µεγαλύτερο βαθµό απ’ ότι η χρήση αναπαραγωγικών κυττάρων του ζευγαριού.   

3) Η διάρκεια της υπογονιµότητας: υποτέθηκε ότι όσο περισσότερα είναι τα χρόνια της 

υπογονιµότητας τόσο υψηλότερα θα είναι τα επίπεδα κατάθλιψης.  
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4) Ο αριθµός των προηγούµενων αποτυχηµένων θεραπευτικών κύκλων IVF: υποτέθηκε 

ότι όσο αυξάνονται οι προσπάθειες, αυξάνονται και τα επίπεδα κατάθλιψης.  

5) Η ύπαρξη προηγούµενης απώλειας κυήσεως, θεραπευτικής διακοπής κυήσεως ή 

θανάτου βρέφους: θελήσαµε να διευκρινίσουµε εάν οι παράγοντες αυτοί έχουν ως συνέπεια 

υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης.  

6) Η ηλικία. Το ερώτηµα αναφέρεται στο εάν µεγαλύτερες ή µικρότερες ηλικιακά 

γυναίκες παρουσιάζουν πιο άσχηµη ψυχολογική κατάσταση.   

7) Η οικονοµική κατάσταση του ζευγαριού: µας ενδιαφέρει να εξετάσουµε εάν 

διαδραµατίζει κάποιο ρόλο στην εµφάνιση κατάθλιψης, δεδοµένου του υψηλού κόστους της 

IVF.  

8) Το επίπεδο αισιοδοξίας: υποτέθηκε ότι οι γυναίκες, που εµφανίζονται πιο αισιόδοξες 

για την έκβαση της θεραπείας, θα έχουν χαµηλότερα επίπεδα κατάθλιψης από εκείνες που δεν 

είναι τόσο αισιόδοξες.        
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Μεθοδολογία 
 
 

 
1. Συµµετέχοντες 

 

            Στην έρευνα µπορούσε να συµµετέχει οποιαδήποτε γυναίκα βρισκόταν σε πρόγραµµα 

IVF ή ήταν εν αναµονή της έναρξής της ή είχε τελειώσει πρόσφατα τη διαδικασία, χωρίς να έχει 

επιτύχει εγκυµοσύνη. Οι γυναίκες που είχαν µείνει έγκυες µέσω IVF δε συµπεριλήφθηκαν, 

επειδή σκοπός µας είναι η αξιολόγηση της ψυχολογικής κατάστασης µετά από αποτυχηµένο 

θεραπευτικό κύκλο. ∆εν ήταν απαραίτητο να είναι η γυναίκα υπογόνιµη. Η υπογονιµότητα 

µπορούσε να οφείλεται είτε στη γυναίκα είτε στο σύντροφό της είτε και στους δύο ή µπορούσε 

να µην έχει γίνει καν διάγνωση. Επίσης, απορρίφθηκαν οι γυναίκες που είχαν ήδη παιδιά, για να 

βρεθούν οι επιπτώσεις της IVF µόνο σε άτεκνες. Απορρίφθηκαν και όσες γυναίκες εµφάνιζαν 

ιστορικό κατάθλιψης ή είχαν κάποια πρόσφατη σηµαντική απώλεια (π.χ. θάνατος, απόλυση από 

εργασία, κ.α.), που είχε επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργικότητα και την καθηµερινότητά 

τους. Τα κριτήρια αυτά τέθηκαν για να µπορέσουµε να αποδώσουµε τυχόν εµφάνιση αυξηµένων 

καταθλιπτικών συµπτωµάτων µόνο στην υπογονιµότητα του ζευγαριού και όχι σε άλλα 

στρεσογόνα γεγονότα ζωής ή σε ιστορικό κατάθλιψης.  

            Έτσι, λοιπόν ενώ αρχικά το δείγµα αποτελείτο από 39 γυναίκες, στην πορεία δεν 

συµπεριλήφθηκαν δύο που είχαν ήδη παιδιά, µία που είχε βιώσει πρόσφατα θάνατο στενού 

συγγενή, µία µε ιστορικό κατάθλιψης και µία ψυχολόγος, η οποία απορρίφθηκε λόγω πιθανής 

επιρροής της από τη γνώση της χρησιµοποιούµενης κλίµακας και του τρόπου ερµηνείας των 

αποτελεσµάτων της. Τελικώς, το δείγµα της έρευνας αποτελείτο από 34 γυναίκες.   

            Οι γυναίκες αυτές είναι 27-50 ετών, µε µέσο όρο ηλικίας τα 38 έτη (±5.1 έτη η τυπική 

απόκλιση). Ποσοστό 29.4% έχει µόνο απολυτήριο λυκείου, 23.5% έχει λάβει ανώτερη 

εκπαίδευση και 47.1% ανώτατη εκπαίδευση. Οι περισσότερες είναι έγγαµες (91.2%) και µόνο 3 

είναι άγαµες (8.8%). Ο µέσος όρος ετών έγγαµου βίου (ή για τις άγαµες γυναίκες ο µέσος όρος 
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ετών σχέσης µε το σύντροφο) είναι 5.9 έτη (±4.6 έτη η τυπική απόκλιση). Πολύ καλή σχέση µε 

το σύζυγο/σύντροφο δηλώνει το 79.4% των γυναικών και αρκετά καλή σχέση το 20.6%. 

Εργαζόµενες είναι 25 γυναίκες (73.5%), ενώ οι υπόλοιπες 9 δεν εργάζονται (26.5%). Ετήσιο 

εισόδηµα από 0 έως 15.000 ευρώ αντιστοιχεί σε ποσοστό 41.2%, από 15.000 έως 30.000 ευρώ 

στο 32.4% και από 30.000 ευρώ και άνω στο 26.5% (τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του 

δείγµατος παρατίθενται στους πίνακες 1 και 2).  

  

 Συχνότητες (n) Εκατοστιαία ποσοστά 
(%) 

Εκπαίδευση   
Απολυτήριο λυκείου 10 29,4 
Ανώτερη 8 23,5 
Ανώτατη 
 

16 47,1 

Οικογενειακή κατάσταση   
Έγγαµη  31 91,2 
Άγαµη 
 

3 8,8 

Οικονοµική κατάσταση   
0-15.000 € 14 41,2 
15.000-30.000 € 11 32,4 
30.000 € και άνω 
 

9 26,5 

Εργάζονται 25 73,5 
∆εν εργάζονται 
 

9 26,5 

Σχέση µε σύζυγο/σύντροφο   
Αρκετά καλή 7 20,6 
Πολύ καλή 27 79,4 

 

 

Πίνακας 1: ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος (συχνότητες και ποσοστά) 

 

 

 Ν Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο. Τ.Α. 
Ηλικία 
 32 27,00 50,00 38,03 5,10 

Χρόνια γάµου 
 34 1,00 26,00 5,88 4,63 

                 

                 Μ.Ο. = µέσος όρος 

                 Τ.Α. = τυπική απόκλιση 

 
Πίνακας 2: ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος (µέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) 
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2. ∆ιαδικασία – συνθήκες χορήγησης 

    

            Η έρευνα διεξήχθη τις αρχές Μαΐου 2005 σε δύο πόλεις, την Αθήνα και τη Χίο. Στην 

Αθήνα το επιθυµητό δείγµα προσεγγίστηκε  µέσω ενός κέντρου υποβοηθούµενης αναπαραγωγής 

(ART) στο Χαλάνδρι, ενώ στη Χίο µέσω ενός ιατρού µικροβιολόγου – αιµατολόγου. Και στις 

δύο περιπτώσεις είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία µε τους υπεύθυνους για να οριστούν 

ηµεροµηνίες που να εξυπηρετούν. Στο κέντρο υποβοηθούµενης αναπαραγωγής η φοιτήτρια – 

ερευνήτρια ήταν παρούσα και είχε προσωπική επαφή µε τις γυναίκες που συµµετείχαν στην 

έρευνα. Στη Χίο, λόγω δυσκολιών φυσικής παρουσίας της φοιτήτριας, η συγκρότηση του 

δείγµατος έγινε µε τη βοήθεια του ιατρού, στον οποίο στάλθηκαν ταχυδροµικώς τα όργανα 

µέτρησης (ερωτηµατολόγια και κλίµακες) και εκείνος, τα διένειµε σε γυναίκες, πελάτισσές του, 

που συµµετείχαν ή είχαν συµµετάσχει προσφάτως σε πρόγραµµα IVF. Τα απαντηµένα 

ερωτηµατολόγια παρέλαβε η φοιτήτρια από το ιατρείο του τις αρχές Ιουνίου. Τελικώς, από το 

κέντρο συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 30 γυναίκες και από τον ιατρό από 4. Να αναφερθεί ότι η 

συλλογή των δεδοµένων δεν αποδείχθηκε εύκολη υπόθεση, καθώς, τουλάχιστον στο νοµό 

Αττικής, τα περισσότερα κέντρα ART δε δέχονταν να γίνονται µελέτες «για να µη 

µετατρέπονται τα άτοµα σε αριθµούς και ποσοστά», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από 

κάποιον.  

            Ένα ερωτηµατολόγιο που κατασκευάστηκε ειδικά για τη συγκεκριµένη έρευνα και η 

Κλίµακα Κατάθλιψης του Κέντρου Επιδηµιολογικών Μελετών (CES-D) µοιράστηκαν σε 

καθεµία από τις 34 συµµετέχουσες µαζί µε ένα συνοδευτικό σηµείωµα, που εξηγούσε τους 

σκοπούς της έρευνας και µία επιστολή από τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Καραδήµα. Ασφαλώς, 

δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και οδηγίες πριν την έναρξη της συµπλήρωσης, καθώς 

και διαβεβαιώσεις για την τήρηση απόλυτης εχεµύθειας και ανωνυµίας.  

            Στο κέντρο ART η διαδικασία έλαβε χώρα σε µία απαλλαγµένη από θορύβους αίθουσα 

γραφείου, την οποία το ιατρικό προσωπικό διέθεσε για τη διεξαγωγή της έρευνας. Οι γυναίκες 

ενηµερώνονταν αρχικά από το νοσηλευτικό, κυρίως, προσωπικό της κλινικής για την έρευνα και 
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όσες επιθυµούσαν τη συµµετοχή τους παραπέµπονταν στο χώρο του γραφείου. Έκπληξη 

προκαλεί το γεγονός ότι από τις γυναίκες που ρωτήθηκαν εάν ήθελαν να συµµετέχουν, σχεδόν 

όλες (εκτός από δύο) απάντησαν θετικά.  

            Θεωρήθηκε καλύτερο, οι γυναίκες να εισέρχονται στην αίθουσα µόνες, χωρίς το 

σύντροφο/σύζυγο, για να µην επηρεάζονται από την παρουσία του και επειδή το 

ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει ερώτηση που αναφέρεται στη σχέση µαζί του. Όµως, εάν οι 

γυναίκες επιθυµούσαν την παρουσία του, δεν υπήρχε κανένα πρόβληµα από µέρους της 

φοιτήτριας.  

            Η διαδικασία συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου και της κλίµακας διαρκούσε περίπου 

15-20 λεπτά για κάθε άτοµο. Η ώρα παραµονής στην αίθουσα, όµως, ήταν συνήθως µεγαλύτερη, 

αφού, σε πολλές περιπτώσεις, οι γυναίκες ξεκινούσαν συζήτηση για το πώς «έβλεπαν» την 

υπογονιµότητα ή για το πώς αισθάνονταν για αυτήν ή συζητούσαµε για τους τρόπους που έχουν 

βρει για να καλύψουν το συναισθηµατικό κενό και τους εναλλακτικούς τρόπους ικανοποίησης 

από τη ζωή. Οι συζητήσεις αυτές ασφαλώς δεν παρατίθενται, εφόσον δεν αποτελούν «επίσηµα» 

µέσα συλλογής δεδοµένων, απλώς ήταν χρήσιµες και διαφωτιστικές – από όλες τις απόψεις – για 

τη φοιτήτρια.  

 

 

3. Περιγραφή οργάνων µέτρησης  

 

α) Κλίµακα κατάθλιψης (CES-D) 

            Η Κλίµακα Κατάθλιψης του Κέντρου Επιδηµιολογικών Μελετών (Center for 

Epidemiologic Studies Depression Scale – CES-D) του Εθνικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας 

των Η.Π.Α., µεταφρασµένη και προσαρµοσµένη στα ελληνικά, το 1996, από τον καθηγητή κ. 

Μέλλον, χορηγήθηκε στις συµµετέχουσες για την αξιολόγηση των επιπέδων κατάθλιψης. Η 

κλίµακα αυτή επιλέχτηκε γιατί και παλαιότερες έρευνες (π.χ. Domar et al., 1992. Beaurepaire et 
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al., 1994) την έχουν χρησιµοποιήσει στην περίπτωση της υπογονιµότητας και της IVF και, 

κυρίως, λόγω της υψηλής αξιοπιστίας, που παρουσιάζει (Cronbach’s a=0.91).  

            Αποτελείται από 20 προτάσεις – ερωτήµατα, που αναφέρονται σε συναισθήµατα (π.χ. 

ερ.18 «ένιωθα λυπηµένος») ή σε συµπεριφορές (π.χ. ερ.13 «µιλούσα λιγότερο απ’ ότι 

συνήθως»). Ο συµµετέχων καλείται να απαντήσει (κυκλώνοντας την απάντηση που τον 

αντιπροσωπεύει) βάσει µιας κλίµακας που παρατίθεται στα δεξιά κάθε ερώτησης. Η κλίµακα 

αυτή έχει τέσσερις διαβαθµίσεις: 1) σπάνια ή καθόλου (για λιγότερο από 1 ηµέρα) ή 0, 2) 

µερικές φορές (1-2 ηµέρες) ή 1, 3) αρκετές φορές (3-4 ηµέρες) ή 2 και 4) σταθερά ή τις 

περισσότερες φορές (5-7 ηµέρες) ή 3. Οι γυναίκες έπρεπε να σηµειώσουν το 0 ή το 1 ή το 2 ή το 

3 ανάλογα µε το πόσο συχνά ένιωσαν ή συµπεριφέρθηκαν µε τον τρόπο που περιγράφει η κάθε 

ερώτηση την προηγούµενη εβδοµάδα από εκείνη της χορήγησης.  

            Όσον αφορά στη βαθµολόγηση της κλίµακας, κάθε ερώτηση που περιγράφει αρνητικό 

συναίσθηµα ή συµπεριφορά βαθµολογείται µε 0 ή 1 ή 2 ή 3, όπως ακριβώς έχει σηµειωθεί από 

τον συµµετέχοντα, ενώ οι ερωτήσεις που περιγράφουν θετικό συναίσθηµα ή συµπεριφορά 

(ερωτήσεις 4, 8, 12 και 16) βαθµολογούνται αντίστροφα, δηλαδή το 0 βαθµολογείται µε 3, το 1 

µε 2, το 2 µε 1 και το 3 µε 0. Η µέγιστη βαθµολογία που θα µπορούσε να αποκτηθεί είναι 60 και 

η ελάχιστη 0. Στην Ελλάδα ο µέσος όρος και η τυπική απόκλιση των βαθµολογιών του 

πληθυσµού των γυναικών σε αυτήν την κλίµακα (όπως υπολογίστηκε από τον Μέλλον, 1996) 

είναι µ =18 και σ =14 αντίστοιχα. Εποµένως, οι γυναίκες που εµφανίζουν βαθµολογία από 18 

και πάνω θεωρούνται καταθλιπτικές.  

 

β) Ερωτηµατολόγιο           

            Το ερωτηµατολόγιο κρίθηκε το καταλληλότερο όργανο για τη συλλογή αξιοποιήσιµων 

πληροφοριών σχετικά µε το ιατρικό ιστορικό της υπογονιµότητας, τη διαδικασία της 

εξωσωµατικής γονιµοποίησης, την τωρινή και παρελθοντική ψυχολογική κατάσταση και τα 

προσωπικά δεδοµένα των συµµετεχόντων. Τα στοιχεία που προσφέρει το ερωτηµατολόγιο είναι 
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χρήσιµα για τη διερεύνηση των παραγόντων εκείνων, που σχετίζονται µε την κατάθλιψη. Το 

εργαλείο αυτό κατασκευάστηκε στα µέτρα της συγκεκριµένης έρευνας, το Μάρτιο του 2005, 

από τη φοιτήτρια, που διεξήγαγε την έρευνα, και στη συνέχεια εγκρίθηκε από τον επιβλέποντα 

καθηγητή.  

            Επιλέχθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου, για να γίνει αργότερα ποσοτική ανάλυση των 

δεδοµένων. Χρησιµοποιήθηκαν κατάλογοι ερωτήσεων, ερωτήσεις κατηγοριοποίησης, κλίµακες 

και ποσοτικές ερωτήσεις. Τα ερωτήµατα είναι σύντοµα, για να µην κουράζονται οι 

συµµετέχουσες και δεν περιέχουν διφορούµενες λέξεις ή έννοιες, ανακρίβειες και ειδική 

ορολογία, για να γίνονται εύκολα κατανοητές. Επίσης, αποφεύχθηκαν οι καθοδηγητικές και 

τυχόν προσβλητικές ερωτήσεις. Κατά το σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου λήφθηκαν υπόψη και 

κάποια προβλήµατα – περιορισµοί που υπήρχε περίπτωση να συναντηθούν: α) δε γνωρίζουµε 

κατά πόσον οι συµµετέχουσες θα πουν την αλήθεια, β) µπορεί να µη δώσουν µεγάλη σηµασία σε 

κάποια ερωτήµατα (δηλαδή µπορεί να απαντούν χωρίς να διαβάζουν την ερώτηση – response 

set) και γ) οι συµµετέχουσες µπορεί να συµµορφώνονται µε τη γνώµη που νοµίζουν ότι έχουµε 

εµείς ή η πλειονότητα για το θέµα (social desirability). Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του 

ερωτηµατολογίου και του τρόπου κωδικοποίησης των απαντήσεων.  

            Το ερωτηµατολόγιο είναι χωρισµένο σε τρεις θεµατικές ενότητες: α) προσωπικά 

στοιχεία, β) ιστορικό υπογονιµότητας, µεθόδων υποβοηθούµενης αναπαραγωγής και 

πληροφορίες για την εξωσωµατική γονιµοποίηση, γ) ψυχιατρικό ιστορικό και ψυχική κατάσταση 

στο παρόν.  

            Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται αφορούν στην ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, 

την οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελµα και την οικονοµική κατάσταση και καλύπτουν 5 

ερωτήµατα. Στο 1ο ερώτηµα ζητείται να αναγραφεί η ηµεροµηνία γέννησης των συµµετεχόντων. 

Το 2ο αναφέρεται στο επίπεδο εκπαίδευσης και περιλαµβάνει πέντε πιθανές απαντήσεις: 

«δηµοτικό», «γυµνάσιο», «λύκειο», «ανώτερη» ή «ανώτατη» εκπαίδευση. Οι απαντήσεις αυτές 

λαµβάνουν τις τιµές 1, 2, 3, 4, και 5 αντίστοιχα. Οι πληροφορίες για την οικογενειακή 
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κατάσταση (3η ερώτηση) παρέχονται µέσω πέντε υποερωτηµάτων: α) ζητείται η επιλογή µίας εκ 

των πέντε προσφερόµενων κατηγοριών: «άγαµη» (τιµή 1), «έγγαµη» (=2), «σε διάσταση» (=3), 

«διαζευγµένη» (=4) ή «σε χηρεία» (=5), β) (για τις γυναίκες που έχουν νυµφευτεί) ζητείται να 

αναφέρουν τα χρόνια έγγαµου βίου, γ) (για τις γυναίκες δεν που έχουν νυµφευτεί) ζητούνται τα 

χρόνια που είναι µαζί µε το σύντροφό τους, δ) αναφέρεται στον τρόπο που αντιλαµβάνονται οι 

γυναίκες τη σχέση µε το σύζυγο/σύντροφό τους. Οι πιθανές απαντήσεις παρουσιάζονται µε τη 

µορφή κλίµακας: «καθόλου καλή» (=1), «κάπως καλή» (=2), «µέτρια» (=3), «αρκετά καλή» 

(=4), «πολύ καλή» (=5). ε) Ερωτώνται εάν έχουν ήδη παιδιά ή όχι («ναι»=1, «όχι»=0), µε 

απώτερο σκοπό την απόρριψη από το δείγµα των γυναικών που έχουν παιδιά. Η 4η ερώτηση 

αναφέρεται στο εάν εργάζονται ή όχι («ναι»=1, «όχι»=0). Στην περίπτωση που η συµµετέχουσα 

είναι εργαζόµενη, ζητείται η αναφορά του επαγγέλµατος. Η τελευταία ερώτηση (5η) αυτής της 

θεµατικής ενότητας σχετίζεται µε την οικονοµική κατάσταση του ζεύγους, υπολογισµένη µε το 

ετήσιο εισόδηµα. Τρεις είναι οι επιλέξιµες απαντήσεις: «0-15.000 ευρώ» (=1), «15.000-30.000 

ευρώ» (=2), «30.000 ευρώ και άνω» (=3).  

            Το ιστορικό της υπογονιµότητας και της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, καθώς και οι 

πληροφορίες για την αναµενόµενη, τρέχουσα ή παρελθοντική εµπειρία της IVF αποκτήθηκαν 

στο δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου µέσω 9 ερωτηµάτων. Η 1η ερώτηση αναφέρεται στο 

χρονικό διάστηµα (µήνες ή χρόνια) που προσπαθούσε το ζευγάρι να συλλάβει παιδί πριν 

απευθυνθεί σε ιατρό. Η 2η και η 3η ερώτηση έχουν σκοπό τη συγκέντρωση δεδοµένων γύρω από 

τη διάγνωση. Η 2η αποτελείται από δύο υποερωτήµατα: α) την ύπαρξη («ναι»=1) ή µη («όχι»=0) 

οργανικού προβλήµατος, δηλαδή κατά πόσο η υπογονιµότητα είναι ανεξήγητη ή οργανική και β) 

στην περίπτωση που υπάρχει οργανικό πρόβληµα, πού εντοπίζεται αυτό: «στη γυναίκα» (=1), 

«στο σύζυγο/σύντροφό της» (=2) ή «και στους δύο» (=3). Στην 3η ερώτηση ζητείται το χρονικό 

διάστηµα που έχει µεσολαβήσει από τότε που έγινε γνωστή η διάγνωση (εφόσον, βέβαια, 

υπάρχει) µέχρι σήµερα.  
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            Η πιθανότητα προηγούµενης αποβολής, θεραπευτικής διακοπής κυήσεως και θανάτου 

βρέφους εξετάζονται στην επόµενη ερώτηση (4η). Οι συµµετέχουσες σηµειώνουν «ναι» (=1) εάν 

κάτι από αυτά έχει συµβεί στο παρελθόν ή «όχι» (=0) εάν δεν έχει συµβεί ποτέ. Η περίπτωση 

της άµβλωσης δε συγκαταλέγεται στην ερώτηση αυτή, κάτι το οποίο έπρεπε να εξηγηθεί στις 

γυναίκες, καθώς σε κάποιες δηµιουργήθηκε αυτή η απορία. Το 5ο ερώτηµα προσπαθεί να 

διευκρινίσει εάν έχει γίνει («ναι»=1) ή όχι («όχι»=0) προηγούµενη υποβολή σε µεθόδους 

υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, εκτός της εξωσωµατικής γονιµοποίησης, και το 6ο εξετάζει την 

πιθανότητα προηγούµενων αποτυχηµένων κύκλων IVF. Οι συµµετέχουσες καλούνται να 

σηµειώσουν ένα «ναι» (=1) ή ένα «όχι» (=0) στην ερώτηση εάν είναι η πρώτη φορά που 

υποβάλλονται σε IVF και, κατόπιν, εάν απαντήσουν θετικά, ζητείται να αναφέρουν τον αριθµό 

των προηγούµενων ανεπιτυχών προσπαθειών.    

            Οι ερωτήσεις 7, 8 και 9 αναφέρονται στη χρονική στιγµή της θεραπείας. Ειδικότερα, η 7η 

ερώτηση απευθύνεται µόνο στις γυναίκες που είναι εν αναµονή της IVF, δηλαδή σε αυτές που 

σύντοµα θα ξεκινήσουν φαρµακευτική αγωγή µε ορµόνες για την πρόκληση ωορρηξίας. 

Αποτελείται από τρία υποερωτήµατα: α) το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την έναρξη 

της IVF (εφόσον είναι γνωστό), β) τα αναπαραγωγικά κύτταρα που θα χρησιµοποιηθούν στην 

IVF («και της γυναίκας και του άνδρα» =1, «µόνο της γυναίκας» =2, «µόνο του άνδρα» =3, 

«αναπαραγωγικά κύτταρα δοτών» =4) και γ) το επίπεδο αισιοδοξίας για την έκβαση της 

θεραπείας, µετρηµένο βάσει µιας κλίµακας («καθόλου» =0, «λίγο» =1, «µέτρια» =2, «αρκετά» 

=3, «πολύ» =4).  

            Η 8η ερώτηση απευθύνεται µόνο στις γυναίκες που είναι κατά τη διάρκεια της IVF. Το 1ο 

υποερώτηµα καθιστά γνωστό το στάδιο της διαδικασίας: «πριν την ωοληψία» (=1), «πριν τη 

γονιµοποίηση» (=2), «πριν την εµβρυοµεταφορά» (=3) ή «πριν το τεστ κυήσεως» (=4). Τα δύο 

επόµενα υποερωτήµατα είναι τα ίδια µε αυτά της ερώτησης 7, δηλαδή ζητούνται πληροφορίες 

για τα αναπαραγωγικά κύτταρα που χρησιµοποιούνται και για το επίπεδο αισιοδοξίας των 

γυναικών.  
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            Η 9η ερώτηση απευθύνεται µόνο στις γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει ανεπιτυχώς τον 

κύκλο IVF. Το χρονικό διάστηµα που έχει µεσολαβήσει από την ανακοίνωση του αρνητικού 

αποτελέσµατος του τεστ κυήσεως, καθώς και το σύνολο των θεραπευτικών κύκλων IVF που 

έχουν υποβληθεί, είναι δύο στοιχεία που αποκτώνται από αυτήν την ερώτηση. Επίσης, µέσω 

µίας κλίµακας που παρατίθεται, ερωτώνται εάν σκέφτονται την πιθανότητα να 

ξαναπροσπαθήσουν µελλοντικά IVF («όχι» =0, «µάλλον όχι» =1, «ίσως» =2, «µάλλον ναι» =3, 

«ναι» =4). Το τελευταίο υποερώτηµα σχετίζεται µε την απόκτηση ή µη παιδιού µε άλλους 

τρόπους, όπως π.χ. µε υιοθεσία («όχι» =0, «ναι» =1).  

            Το τρίτο και τελευταίο µέρος του ερωτηµατολογίου αποτελείται από 7 ερωτήµατα και 

έχει σκοπό να αντλήσει πληροφορίες για το ψυχιατρικό ιστορικό των γυναικών και την τωρινή 

ψυχική τους κατάστασή. Οι ερωτήσεις 1, 2 και 3 διερευνούν την πιθανότητα εµφάνισης 

καταθλιπτικών και άλλων ψυχολογικών προβληµάτων στο παρελθόν. Οι γυναίκες που θα 

απαντούσαν θετικά σε κάποια/ες από αυτές τις ερωτήσεις, θεωρήθηκε καλύτερο να µην 

περιληφθούν στο δείγµα, γιατί, τότε, τυχόν εµφάνιση αυξηµένης βαθµολογίας κατάθλιψης στην 

κλίµακα CES-D, δε θα µπορούσε να θεωρηθεί µε βεβαιότητα συνέπεια της υπογονιµότητας και 

της IVF. Συγκεκριµένα, οι τρεις αυτές ερωτήσεις είναι: 1) εάν έχουν δεχτεί κάποιας µορφής 

ψυχιατρική θεραπεία ή/και θεραπεία µε ψυχοτρόπα φάρµακα, 2) εάν έχουν επισκεφθεί 

παλαιότερα κάποιον ψυχολόγο, 3) εάν έχουν εµφανίσει έντονα αρνητικά συναισθήµατα θλίψης 

και δυσθυµίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πόσο διήρκεσαν αυτά και εάν είχαν λάβει 

φαρµακευτική αγωγή.  

            Οι ερωτήσεις 4 και 5 εξετάζουν την ύπαρξη ή µη ψυχολογικής υποστήριξης από κάποιον 

ειδικό ψυχικής υγείας στο παρόν. Η 4η ερώτηση αναφέρεται στην ύπαρξη ψυχολογικής 

υποστήριξης σχετικά µόνο µε την υπογονιµότητα και την IVF, ενώ η 5η ερώτηση στην παροχή 

ψυχολογικής υποστήριξης γενικότερα. Οι συµµετέχουσες καλούνται να απαντήσουν µε ένα 

«ναι» (=1) ή ένα «όχι» (=0).  
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            Η 6η ερώτηση παρατίθεται προκειµένου να αποκλειστεί η παρουσία σοβαρού ιατρικού 

προβλήµατος και εντατικής ιατρικής θεραπείας, πέραν της IVF, που θα µπορούσε να επηρεάσει 

την τωρινή ψυχολογική κατάσταση των γυναικών. Οι συµµετέχουσες που θα απαντούσαν θετικά 

στην ερώτηση αυτή, δε θα περιλαµβάνονταν στο δείγµα. Τέλος, η 7η ερώτηση εξετάζει το 

ενδεχόµενο οι συµµετέχουσες να έχουν βιώσει πρόσφατα δυσµενές, στρεσογόνο γεγονός ζωής, 

όπως θάνατο, απόλυση από την εργασία κ.α.. Εάν η απάντηση είναι θετική, ζητείται, επιπλέον, 

να αναφέρουν σε ποιο βαθµό έχει επηρεάσει το γεγονός αυτό τη λειτουργικότητα και την 

καθηµερινότητά τους, σηµειώνοντας πάνω σε µία κλίµακα πέντε διαβαθµίσεων: «καθόλου», 

«λίγο», «µέτρια», «αρκετά», «πολύ». Στην περίπτωση που η απάντηση είναι «µέτρια», «αρκετά» 

ή «πολύ», θεωρήθηκε σκοπιµότερο να µη γίνει ανάλυση του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου 

και να µην περιληφθούν οι γυναίκες αυτές στο δείγµα. Έτσι, λοιπόν, όσο ήταν δυνατόν, 

προσπαθήθηκε να αποκλειστούν παράγοντες, άσχετοι µε την υπογονιµότητα, που θα µπορούσαν 

να οδηγήσουν σε κατάθλιψη. Το ερωτηµατολόγιο και η κλίµακα CES-D παρατίθενται στο 

παράρτηµα.  

 

 

4. Ανάλυση δεδοµένων 

 

            Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το – ηλεκτρονικής µορφής – 

Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήµες (SPSS – Statistical Package for the Social 

Science). Ως εξαρτηµένη µεταβλητή ορίστηκε η κατάθλιψη, οι τιµές της οποίας προέκυψαν από 

την κλίµακα CES-D. Ως ανεξάρτητες µεταβλητές (οι οποίες προέκυψαν από το 

ερωτηµατολόγιο) ορίστηκαν οι εξής: α) η ηλικία, β) η οικονοµική κατάσταση, γ) η διάγνωση της 

υπογονιµότητας (ανεξήγητη ή οργανική/πού εντοπίζεται το οργανικό πρόβληµα), δ) η διάρκεια 

της, ε) η προηγούµενη απώλεια κυήσεως, θεραπευτική διακοπή κυήσεως ή θάνατος βρέφους, 

στ) οι προηγούµενοι αποτυχηµένοι κύκλοι εξωσωµατικής γονιµοποίησης, ζ) τα αναπαραγωγικά 

όργανα που χρησιµοποιούνται στην IVF, η) το επίπεδο αισιοδοξίας για την έκβαση της 



 70

θεραπείας και θ) η χρονική στιγµή, δηλαδή εάν οι γυναίκες βρίσκονται εν αναµονή, κατά τη 

διάρκεια ή µετά την IVF. Η διάρκεια της υπογονιµότητας θεωρήθηκε συνάρτηση του χρόνου 

που προσπαθούσε το ζευγάρι να συλλάβει, προτού απευθυνθεί σε κάποιον ιατρό, µε το χρόνο 

που γνωρίζει τη διάγνωση (εάν υπάρχει), δηλαδή οι τιµές της µεταβλητής αυτής προκύπτουν από 

το άθροισµα των δύο διαφορετικών χρονικών διαστηµάτων.   

            Οι στατιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή την έρευνα περιλαµβάνουν 

περιγραφικά στατιστικά, όπως συχνότητες, µέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις, t test και 

ANOVA, για τη σύγκριση µέσων όρων, και πολλαπλή παλινδροµική ανάλυση (multiple 

regression analysis) για να εξεταστεί κατά πόσον οι ανεξάρτητες µεταβλητές µπορούν να 

επηρεάσουν και να προβλέψουν την εξαρτηµένη. Αυτές οι µέθοδοι κρίθηκαν οι καταλληλότερες 

για την εύρεση σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών και για τον καθορισµό στατιστικά σηµαντικών 

ή ασήµαντων διαφορών. Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας ορίστηκε σε  p<0.05.  
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5. Αποτελέσµατα 

Περιγραφικά στατιστικά 

            Ο µέσος όρος των ετών που οι γυναίκες προσπαθούσαν να συλλάβουν παιδί, πριν 

απευθυνθούν σε γιατρό είναι 2.48 έτη (±1.7) και ο µέσος όρος των ετών που γνωρίζουν τη 

διάγνωση είναι 2.06 έτη (±2.43). Η διάρκεια της υπογονιµότητας θεωρήθηκε το άθροισµα των 

δύο προηγούµενων χρονικών διαστηµάτων, οπότε ο µέσος όρος είναι 4,46 (±2.88). Σε 27 

γυναίκες που συµµετέχουν στην IVF (79.4%), έχει βρεθεί ποιο µέλος του ζευγαριού ευθύνεται 

για την υπογονιµότητα, σε αντίθεση µε 7 γυναίκες που η υπογονιµότητα είναι ανεξήγητη 

(20.6%). Οι αιτίες των προβληµάτων γονιµότητας αποδίδονται στη γυναίκα σε ποσοστό 32.4%, 

στον άνδρα σε ποσοστό 20.6% και στους δύο σε ποσοστό 26.5%. Αντιµέτωπες µε απώλεια 

κυήσεως ή θεραπευτική διακοπή κυήσεως (λόγω κινδύνου του εµβρύου ή της γυναίκας) ή 

θάνατο βρέφους έχουν έρθει 11 γυναίκες (32.4%). Άλλες µεθόδους υποβοηθούµενης 

αναπαραγωγής, εκτός της IVF, έχουν χρησιµοποιήσει 10 γυναίκες (29.4%). Για τις µισές 

γυναίκες του δείγµατος είναι η πρώτη φορά που υποβάλλονται σε IVF, ενώ οι υπόλοιπες έχουν 

πραγµατοποιήσει στο παρελθόν από έναν µέχρι και δεκαπέντε ανεπιτυχείς κύκλους IVF. Ο 

µέσος όρος των αποτυχηµένων προσπαθειών είναι 1.64 κύκλοι (±2.98) (τα χαρακτηριστικά του 

δείγµατος παρατίθενται στους πίνακες 3, 4 και 5).  

 

 Ν Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο. Τ.Α. 
Χρόνια 
προσπαθειών 
σύλληψης 
 

33 0,00 8,00 2,48 1,72 

Χρόνια από τη 
διάγνωση 
 

34 0,00 10,00 2,06 2,43 

∆ιάρκεια 
υπογονιµότητας 
 

34 0,90 13,00 4,46 2,88 

Αποτυχηµένες IVF 
 34 0,00 15,00 1,64 2,983 

Βαθµολογία    
CES-D 34 3,00 38,00 15,32 10,55 

 
Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά του δείγµατος (µέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) 



 72

 Συχνότητες (n) Εκατοστιαία 

ποσοστά (%) 

Καµία  17 50,0

Μία 4 11,8

∆ύο   8 23,5

Τρεις 1 2,9

Τέσσερις 1 2,9

Έξι 1 2,9

Οκτώ 1 2,9

∆εκαπέντε 1 2,9

Σύνολο 34 100,0

 

 

Πίνακας 4: Προηγούµενες αποτυχηµένες προσπάθειες IVF 

            

             Τη χρονική στιγµή που έγινε η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων και των κλιµάκων, 

35.3% (12 γυναίκες) ήταν εν αναµονή της IVF, 38.2% (13 γυναίκες) ήταν κατά τη διάρκειά της 

και 26.5% (9 γυναίκες) είχαν ολοκληρώσει ανεπιτυχώς την IVF. Από τις 13 γυναίκες που ήταν 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 3 (23.1%) ήταν στο στάδιο πριν την ωοληψία, 3 (23.1%) πριν 

τη γονιµοποίηση, 3 (23.1%) πριν την εµβρυοµεταφορά και 4 (30.7%) πριν το τεστ κυήσεως. Τα 

αναπαραγωγικά κύτταρα που θα χρησιµοποιηθούν/χρησιµοποιούνται είναι και του άνδρα και της 

γυναίκας σε ποσοστό 78.3% των περιπτώσεων, ενώ στο υπόλοιπο 21.7% χρησιµοποιούνται 

αναπαραγωγικά κύτταρα µόνο του συζύγου. Όσον αφορά στην αισιοδοξία των γυναικών για την 

έκβαση της θεραπείας, 13% δηλώνει χαµηλά επίπεδα αισιοδοξίας, 34.8% µέτρια επίπεδα, 30.4% 

αρκετά υψηλά επίπεδα και 21.7% πολύ υψηλά επίπεδα αισιοδοξίας. Από τις 9 γυναίκες που 

είχαν ολοκληρώσει ανεπιτυχώς το θεραπευτικό κύκλο, οι 8 (88.9%) απαντούν ότι θα 

δοκιµάσουν στο µέλλον να υποβληθούν ξανά σε IVF και µόνο 1 γυναίκα (11.1%) απαντά µε 

αµφιβολία (ίσως). Επίσης, δεν έχουν αποκτήσει παιδί µε υιοθεσία. Καµία από τις 34 γυναίκες 

του δείγµατος δε λαµβάνει ψυχολογική υποστήριξη γενικότερα, ή ειδικότερα αναφορικά µε την 

υπογονιµότητα και την εξωσωµατική γονιµοποίηση, από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. 
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 Συχνότητες (n) Εκατοστιαία 
ποσοστά (%) 

Ανεξήγητη υπογονιµότητα 7 20,6 
Οργανική υπογονιµότητα 27 79,4 
Πρόβληµα στη γυναίκα 11 32,4 
Πρόβληµα στον άνδρα 7 20,6 
Πρόβληµα και στους δύο 
 

9 26,5 

Απώλεια/διακοπή κύησης, θάνατος 
βρέφους 

  

Ναι 11 32,4 
Όχι 
 

23 67,6 

Προηγούµενη χρήση ART   
Ναι 10 29,4 
Όχι 
 

24 70,6 

Προηγούµενοι κύκλοι IVF   
Ναι 17 50,0 
Όχι 17 

 
50,0 

Χρονική στιγµή IVF   
Πριν  12 35,3 
Κατά τη διάρκεια 13 38,2 
Μετά 
 

9 26,5 

Αναπαραγωγικά κύτταρα στην IVF    
Και των δύο 18 78,3 
Μόνο του άνδρα 
 

5 21,7 

Επίπεδο αισιοδοξίας για  την IVF   
Χαµηλό  3 13,0 
Μέτριο 8 34,8 
Αρκετά υψηλό 7 30,4 
Πολύ υψηλό 
 

5 21,7 

 

Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά του δείγµατος σχετικά µε την υπογονιµότητα, τις ART και την IVF 

 

            Ο µέσος όρος και η τυπική απόκλιση της βαθµολογίας των γυναικών στην κλίµακα 

κατάθλιψης CES-D είναι 15.32±10.55 (µε ελάχιστη τιµή το 3 και µέγιστη το 38). Οι γυναίκες 

που δεν είχαν ξεκινήσει ακόµη τη διαδικασία της IVF (Ν=12) παρουσιάζουν µέσο όρο και 

τυπική απόκλιση 11.83±8.8, αυτές που ήταν κατά τη διάρκεια της IVF (Ν=13) έχουν µέσο όρο 

βαθµολογίας 13.15 (±8.75 η τυπική απόκλιση) και αυτές που είχαν ολοκληρώσει ανεπιτυχώς τον 

θεραπευτικό κύκλο (Ν=9) παρουσιάζει µέσο όρο και τυπική απόκλιση 23.11±11.99. Ποσοστό 

38.2% εµφανίζει καταθλιπτική συµπτωµατολογία (βαθµολογία άνω της τιµής 18). Από τις 

ερωτήσεις της κλίµακας, αυτές που συγκέντρωσαν τη µεγαλύτερη αρνητική βαθµολογία, είναι 
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αυτές που εκφράζουν θετικά συναισθήµατα ή συµπεριφορές: στην ερώτηση 4 «ένιωθα ότι είµαι 

το ίδιο καλά όσο οι άλλοι» 52.9% (18 γυναίκες) δηλώνει ότι κάτι τέτοιο συνέβη µερικές φορές ή 

καθόλου (την προηγούµενη εβδοµάδα από εκείνη της συµπλήρωσης), στην ερώτηση 8 «ένιωθα 

ελπίδα για το µέλλον» το ποσοστό αυτό είναι 67.6% (23 γυναίκες), στην ερώτηση 12 «ήµουν 

ευτυχισµένη» είναι 52.9% (18 γυναίκες) και στην ερώτηση 16 «διασκέδαζα τη ζωή µου» το 

ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 47.1% (16 γυναίκες).  

 

  

Σύγκριση µέσων όρων (T Test και ANOVA) 

            Για να συγκρίνουµε το µέσο όρο των βαθµολογιών των γυναικών του δείγµατος στην 

κλίµακα CES-D µε το µέσο όρο των βαθµολογιών των γυναικών του πληθυσµού στην κλίµακα 

αυτή χρησιµοποιήσαµε το κριτήριο t (one-sample t test). Ο µέσος όρος και η τυπική απόκλιση 

του δείγµατος είναι 15.32±10.55, ενώ του πληθυσµού 18±14 αντίστοιχα. Βρέθηκε t (33, 34) = –

1.478, p=0.149 > 0.05. Άρα, η διαφορά µεταξύ των δύο µέσων όρων είναι στατιστικώς 

ασήµαντη.  

            Η µέθοδος ANOVA χρησιµοποιήθηκε για να βρεθούν τυχόν διαφορές στους βαθµούς 

της κλίµακας κατάθλιψης ανάµεσα στις γυναίκες που είναι εν αναµονή της IVF (Ν=12), σε 

αυτές που είναι κατά τη διάρκειά της (Ν=13) και σε εκείνες που έχουν ολοκληρώσει ανεπιτυχώς 

τη διαδικασία (Ν=9). Οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των τριών αυτών υποοµάδων είναι 

11.83±8.8 (εν αναµονή της IVF), 13.15±8.75 (κατά τη διάρκεια της IVF) και 23.11±11.99 (µετά 

την IVF). Αρχικά, βρέθηκε F (2, 34) = 3.99, p=0.03 < 0.05, που υποδηλώνει ότι υπάρχει 

διαφορά µεταξύ ενός ή περισσότερων µέσων όρων. Στον πίνακα πολλαπλών συσχετίσεων, µε τη 

χρήση της µεθόδου Dunnett, συγκρίθηκε ο µέσος όρος των γυναικών που ήταν εν αναµονή της 

IVF µε τον αντίστοιχο των γυναικών που είχαν αποτύχει στη θεραπεία και προέκυψε διαφορά 

µέσων Dunnett t = –11.28 µε p=0.02 < 0.05. Συγκρίθηκε και ο µέσος όρος των βαθµολογιών των 

γυναικών που ήταν κατά τη διάρκεια της IVF µε αυτόν των γυναικών που είχαν αποτύχει και 

βρέθηκε η διαφορά των µέσων όρων να είναι Dunnett t = –9.95 µε p=0.04 < 0.05. Εποµένως, η 
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διαφορά είναι στατιστικώς σηµαντική και αποδεικνύεται ότι οι γυναίκες που ολοκλήρωσαν τον 

κύκλο εξωσωµατικής γονιµοποίησης χωρίς να συλλάβουν εµφανίζουν κατάθλιψη σε µεγαλύτερο 

βαθµό από τις γυναίκες που είναι εν αναµονή ή κατά τη διάρκεια της IVF (σχήµα 2).  
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Σχήµα 2: Γραφική αναπαράσταση της σύγκρισης ανάµεσα στις γυναίκες εν αναµονή, κατά τη διάρκεια και µετά 

(την ανεπιτυχή) εξωσωµατική γονιµοποίηση σχετικά µε τη βαθµολογία στην κλίµακα κατάθλιψης CES-D  

              
 
 

Επίσης, έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας πραγµατοποιήθηκε για να διευκρινιστεί 

εάν ο µέσος όρος της βαθµολογίας στην κλίµακα CES-D για τις γυναίκες, στις οποίες έχει 

διαγνωστεί η υπογονιµότητα, διαφέρει από τον αντίστοιχο µέσο όρο των γυναικών µε ανεξήγητη 

υπογονιµότητα. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση των µέσων όρων ανάλογα µε την αιτία της 

υπογονιµότητας (διάγνωση στη γυναίκα, διάγνωση στον άνδρα, διάγνωση και στους δύο). Οι 

γυναίκες µε ανεξήγητη υπογονιµότητα (Ν=7) εµφανίζουν µέσο όρο και τυπική απόκλιση 

βαθµολογιών κατάθλιψης 12±9.41. Στις γυναίκες που έχει γίνει διάγνωση (Ν=27), οι τιµές αυτές 

είναι 16.18±10.82. Ο έλεγχος µε t test έδειξε ότι η διαφορά των µέσων όρων είναι στατιστικά 

ασήµαντη, αφού t (32, 34) = – 0.93, p=0.35 > 0.05.  
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             Όσον αφορά στην αιτία της υπογονιµότητας, οι γυναίκες, που είναι οι ίδιες υπογόνιµες 

(Ν=11) παρουσιάζουν µέσο όρο βαθµολογιών 17.18±10.07, οι γυναίκες, των οποίων οι σύζυγοι 

είναι υπογόνιµοι (Ν=7) εµφανίζουν µέσο όρο 12.85±10.07 και όταν το οργανικό πρόβληµα 

εντοπίζεται και στους δύο (Ν=9), ο µέσος όρος βαθµολογίας τους είναι 17.55±12.83. Σύγκριση 

των τριών µέσων µε ANOVA έδειξε F (2, 27) = 0.43, p=0.65 > 0.05, άρα η διαφορά είναι 

στατιστικώς ασήµαντη.  

            Με t test έγινε σύγκριση των µέσων όρων των σκορ κατάθλιψης µεταξύ των γυναικών 

που στην IVF γονιµοποιούνται τα δικά τους αναπαραγωγικά κύτταρα (Ν=18, µε µέσο όρο και 

τυπική απόκλιση 10.5±6.9) και αυτών που κάνουν χρήση ωαρίων δότριας (Ν=5, µε µέσο όρο και 

τυπική απόκλιση 22.6±8.5). Βρέθηκε t (21, 23) = – 3.31, p=0.003 < 0.05, δηλαδή η διαφορά 

είναι στατιστικώς σηµαντική, µε τις γυναίκες που χρησιµοποιούν ξένα ωάρια, να εµφανίζουν 

κατάθλιψη σε µεγαλύτερο βαθµό (σχήµα 3).   
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Σχήµα 3: Γραφική αναπαράσταση της σύγκρισης µεταξύ των βαθµολογιών κατάθλιψης στην κλίµακα CES-D των 

γυναικών που χρησιµοποιούν δικά τους ωάρια και αυτών που χρησιµοποιούν ξένα 
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             Για να εξετάσουµε εάν οι γυναίκες, που έχουν βιώσει στο παρελθόν αποτυχηµένο 

θεραπευτικό κύκλο (Ν=17), διαφέρουν από τις γυναίκες που δεν έχουν προηγούµενη εµπειρία 

IVF (Ν=17) ως προς τα επίπεδα κατάθλιψης, συγκρίναµε τους δύο µέσους όρους µε t test. Ο 

µέσος όρος και η τυπική απόκλιση στις γυναίκες µε προηγούµενη αποτυχηµένη εµπειρία είναι 

18.64±11.13, ενώ οι αντίστοιχες τιµές στις γυναίκες χωρίς προηγούµενη εµπειρία είναι 12±9.07. 

Από τη σύγκριση προέκυψε  t (32, 34) = – 1.9, p=0.06 > 0.05, άρα η διαφορά των µέσων όρων 

είναι στατιστικά ασήµαντη.     

            Με τον ίδιο τρόπο έγινε σύγκριση µεταξύ των γυναικών που έχουν στο ιστορικό τους 

απώλεια κυήσεως, θεραπευτική διακοπή κυήσεως ή θάνατο βρέφους (Ν=11) µε τις γυναίκες που 

δεν έχουν τέτοιο ιστορικό (Ν=23). Οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των βαθµολογιών 

κατάθλιψης είναι για τις πρώτες 20.2±9.55 και για τις δεύτερες 13±10.4 αντίστοιχα. Βρέθηκε t 

(32, 34) = – 1.93, p=0.06 > 0.05, άρα η διαφορά των µέσων όρων είναι στατιστικά ασήµαντη. 

             Τέλος, ο µέσος όρος των βαθµολογιών κατάθλιψης των γυναικών που έχουν ετήσιο 

εισόδηµα από 30.000 € και άνω (12.11±8.6 µε Ν=9), συγκρίθηκε µε τους αντίστοιχους µέσους 

όρους των γυναικών µε ετήσιο εισόδηµα από 0 έως 15.000€ (20.07±12.52, µε Ν=14) και αυτών 

µε ετήσιο εισόδηµα από 15.000 έως 30.000 € (11.9±7.11, µε Ν=11). Στην ANOVA βρέθηκε F 

(2, 34) = 2.649, p=0.08 > 0.05, κι έτσι δε χρειάστηκε να προβούµε σε πολλαπλές συγκρίσεις. Η 

διαφορά µεταξύ των µέσων όρων είναι στατιστικώς ασήµαντη.   

 

Πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής από τις ανεξάρτητες   

            Με τη βοήθεια του SPSS χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της διαδοχικής πολλαπλής 

παλινδροµικής ανάλυσης (multiple regression analysis – method stepwise) για να υπολογιστεί 

κατά πόσον η κάθε ανεξάρτητη µεταβλητή εξηγεί και επηρεάζει την εξαρτηµένη. Για να γίνει η 

παλινδροµική ανάλυση, χρειάστηκε προηγουµένως να ανακωδικοποιηθούν οι κατηγορικές 

µεταβλητές, ώστε να έχουν δύο µόνο τιµές. Έτσι, οι µεταβλητές ηλικία, αριθµός προηγούµενων 

κύκλων IVF, διάρκεια υπογονιµότητας και επίπεδο αισιοδοξίας, ως αριθµητικές, και οι 
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µεταβλητές ανεξήγητη (=0) ή οργανική (=1) υπογονιµότητα, παρουσία (=1) ή όχι (=0) 

προηγούµενης απώλειας/θεραπευτικής διακοπής κυήσεως ή θανάτου βρέφους και χρήση 

αναπαραγωγικών κυττάρων του ζευγαριού (=1) ή ωαρίου δότριας (=2), που είχαν ήδη δύο τιµές, 

παρέµειναν ως είχαν. Η µεταβλητή οικονοµικό εισόδηµα έπρεπε να αλλάξει: πήρε την τιµή 1 

όταν ήταν χαµηλό (0-15.000 €) και την τιµή 2 όταν ήταν υψηλότερο (15.000 € και άνω). 

            Η διαδικασία stepwise έδειξε ότι µόνο η διάρκεια της υπογονιµότητας (δηλαδή τα έτη 

προσπαθειών σύλληψης µαζί µε το χρονικό διάστηµα που γνωρίζουν τη διάγνωση) και το 

επίπεδο αισιοδοξίας µπορούν να περιληφθούν στο µοντέλο και  έχουν p<0.05. Εποµένως, µόνο 

αυτές είναι στατιστικά σηµαντικές και φαίνεται να επιδρούν στα επίπεδα κατάθλιψης των 

γυναικών. Ο προσαρµοσµένος συντελεστής αποφασιστικότητας (adjusted R2) για τη διάρκεια 

της υπογονιµότητας και το επίπεδο αισιοδοξίας είναι 0.635, δηλαδή οι δύο αυτές µεταβλητές 

ερµηνεύουν το 63.5% των µεταβολών της εξαρτηµένης. Συγκεκριµένα, η διάρκεια της 

υπογονιµότητας έχει συντελεστή παλινδρόµησης β= 1.554 και t = 4.325 µε p=0.0 < 0.05 και το 

επίπεδο αισιοδοξίας βρέθηκε µε β = – 3.346 και t = – 2.712, p=0.014 < 0.05. Όσο αυξάνονται τα 

χρόνια της υπογονιµότητας, τόσο αυξάνονται και τα επίπεδα κατάθλιψης των γυναικών (σχήµα 

4). Και όσο αυξάνεται το επίπεδο αισιοδοξίας για την έκβαση της θεραπείας IVF, τόσο 

ελαττώνονται τα επίπεδα κατάθλιψης (σχήµα 5). Οι συντελεστές των ανεξάρτητων µεταβλητών 

που επηρεάζουν την κατάθλιψη παρουσιάζονται στον πίνακα 6, ενώ οι συντελεστές των 

αποκλεισµένων ανεξάρτητων µεταβλητών στον πίνακα 7.    

 

 β t p 
(Σταθερά a) 13,985 3,356 0,004 
∆ιάρκεια υπογονιµότητας 1,554 4,325 0,000 
Επίπεδο αισιοδοξίας -3,346 -2,712 0,014 

 
 

 

Πίνακας 6: Συντελεστές παλινδρόµησης των ανεξάρτητων µεταβλητών που επηρεάζουν την κατάθλιψη 
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 β t P 
Ηλικία 
 0,002 0,011 0,991 

Προηγούµενη απώλεια 
κύησης, θάνατος βρέφους 
 

0,066 0,430 0,673 

Προηγούµενοι ανεπιτυχείς 
κύκλοι IVF 
 

0,136 0,947 0,357 

Αναπαραγωγικά κύτταρα 
στην IVF -0,034 -0,179 0,860 

Ανεξήγητη/οργανική 
υπογονιµότητα 
 

0,012 0,087 0,932 

Οικονοµική κατάσταση 
 -0,220 -1,528 0,145 

             

 

 

Πίνακας 7: Συντελεστές παλινδρόµησης των αποκλεισµένων ανεξάρτητων µεταβλητών 
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Σχήµα 4: Γραφική αναπαράσταση της σχέσης µεταξύ ετών υπογονιµότητας και κατάθλιψης 
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Σχήµα 5: Γραφική αναπαράσταση της σχέσης µεταξύ αισιοδοξίας και κατάθλιψης 
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Συζήτηση 

 

Ένας από τους στόχους της έρευνας αυτής ήταν να εξετάσει την εµφάνιση καταθλιπτικής 

συµπτωµατολογίας στις γυναίκες που ο κύκλος της εξωσωµατικής γονιµοποίησης δεν κατέληξε 

σε εγκυµοσύνη. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί αυτός ο στόχος, γυναίκες µε αρνητικό 

αποτέλεσµα στην IVF συγκρίθηκαν µε γυναίκες που δεν είχαν ξεκινήσει ακόµη τη διαδικασία 

και µε άλλες που ήταν κατά τη διάρκειά της. Όπως αναµενόταν, οι γυναίκες µε ανεπιτυχή κύκλο 

IVF εµφάνισαν κατάθλιψη σε µεγαλύτερο βαθµό από τις άλλες δύο οµάδες γυναικών, πράγµα το 

οποίο επιβεβαιώνει τη βασική υπόθεση της έρευνάς µας. Άλλες µελέτες στο παρελθόν έχουν 

καταλήξει και αυτές σε παρόµοια συµπεράσµατα (Verhaak et al., 2005. Leiblum et al., 1987. 

Hynes et al., 1992).  

Το γεγονός αυτό µπορεί να εξηγηθεί καλύτερα από τα υψηλά επίπεδα αισιοδοξίας που 

έχουν για την έκβαση της θεραπείας, οι γυναίκες που είναι πριν και κατά τη διάρκειά της 

(περίπου το 52% των γυναικών αυτών δηλώνουν αρκετά ή πολύ αισιόδοξες). Η αισιοδοξία αυτή 

µετριάζει τα συναισθήµατα απώλειας που µπορεί να αισθάνονται, λόγω της υπογονιµότητας της 

δικής τους ή του συντρόφου/συζύγου τους. Εξάλλου, η κατάθλιψη προέρχεται από την 

πραγµατική απώλεια, όταν, δηλαδή, η ελπίδα και η αισιοδοξία σβήνουν µετά την ανακοίνωση 

του αρνητικού αποτελέσµατος του τεστ κυήσεως.  

Έτσι, λοιπόν, η αισιοδοξία έχει βρεθεί από προηγούµενες µελέτες να είναι 

προστατευτικός παράγοντας για την εµφάνιση κατάθλιψης στην υπογονιµότητα και την IVF 

(Litt et al., 1992. Terry & Hynes, 1998. Verhaak et al., 2005). Πράγµατι, κάτι τέτοιο 

υποστηρίζεται και σε αυτήν την έρευνα µε τις γυναίκες που εµφανίζονται πιο αισιόδοξες για την 

έκβαση της θεραπείας, να έχουν χαµηλότερα επίπεδα κατάθλιψης από εκείνες που δεν είναι τόσο 

αισιόδοξες. Μάλιστα, βρέθηκε ότι όσο αυξάνονται τα επίπεδα αισιοδοξίας, µειώνονται τα 

επίπεδα κατάθλιψης.  
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Το χρονικό διάστηµα, που το ζευγάρι έρχεται αντιµέτωπο µε την υπογονιµότητα, 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ψυχολογική κατάστασή του. Στην έρευνα αυτή, η αρχική 

υπόθεση ότι όσο αυξάνεται η διάρκεια της υπογονιµότητας, αυξάνονται και τα επίπεδα 

κατάθλιψης, επιβεβαιώθηκε. Ένας λόγος, που συµβαίνει αυτό, είναι ότι µε την πάροδο του 

χρόνου οι γυναίκες, και το ζευγάρι γενικότερα, έρχονται αντιµέτωποι µε το φόβο της οριστικής 

ατεκνίας, καθώς βλέπουν τις προσπάθειες, που καταβάλλουν για την επίτευξη εγκυµοσύνης, να  

αποβαίνουν µάταιες. Τα συναισθήµατα θλίψης και κατάθλιψης αυξάνονται, γιατί το ζευγάρι 

συνειδητοποιεί ότι το (βιολογικό) παιδί, που τόσο πολύ επιθυµεί, είναι πιθανό να µην έρθει ποτέ. 

Με την άποψη αυτή ότι το καταθλιπτικό συναίσθηµα αυξάνει µε το χρόνο, συµφωνούν κάποιοι 

ερευνητές (π.χ. Baram et al., 1998. Edelmann & Connolly, 1986. McEwan et al., 1987), 

διαφωνούν, όµως, κάποιοι άλλοι (π.χ. Domar et al., 1992. Demyttenaere et al., 1998). ∆υστυχώς, 

η συναφής µε αυτήν υπόθεση ότι όσο αυξάνονται οι προσπάθειες της IVF, αυξάνονται και τα 

επίπεδα κατάθλιψης, δε µπόρεσε να αποδειχθεί σε αυτή την έρευνα. Ίσως, ο σχετικά µικρός 

αριθµός συµµετεχόντων να διαδραµάτισε κάποιο ρόλο σε αυτό.  

Επίσης, οι γυναίκες που στην IVF χρησιµοποιούν ωάρια δότριας, εµφανίζουν κατάθλιψη 

σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από εκείνες που χρησιµοποιούν δικά τους ωάρια. Αυτό είναι λογικό, 

αφού σε περίπτωση κύησης και γέννας θα µεγαλώσουν ένα παιδί που – ουσιαστικά – δε θα είναι 

βιολογικά δικό τους, αλλά θα «κουβαλάει» το γενετικό υλικό µόνο του συντρόφου/συζύγου 

τους. Το γεγονός αυτό, εκτός του ότι συνεπάγεται ανησυχία και αγωνία για τα γονίδια που θα 

φέρει το παιδί, προκαλεί στις γυναίκες και συναισθήµατα κατάθλιψης, αφού η υπογονιµότητά 

τους στέκεται εµπόδιο στην απόκτηση βιολογικού απογόνου. Πάντως, το εύρηµα αυτό πρέπει να 

ερµηνευτεί µε προσοχή, διότι οι γυναίκες που χρησιµοποιούσαν ωάρια δότριας ήταν µόνο πέντε. 

Επίσης, να αναφερθεί ότι δε βρέθηκαν διαφορές ως προς τα επίπεδα κατάθλιψης ανάµεσα στις 

γυναίκες που είναι οι ίδιες υπογόνιµες, στις γυναίκες που είναι ο σύζυγος/σύντροφος υπογόνιµος 

και σε εκείνες που η υπογονιµότητα οφείλεται και στους δύο. Μελλοντικές έρευνες θα 

µπορούσαν να ασχοληθούν περισσότερο µε την ψυχολογική κατάσταση των ατόµων που κάνουν 
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χρήση αναπαραγωγικών κυττάρων δοτών και να επισηµάνουν διαφορές από τα άτοµα που 

χρησιµοποιούν τα δικά τους αναπαραγωγικά κύτταρα. Άλλωστε, στη βιβλιογραφία παρατηρείται 

έλλειψη τέτοιων µελετών.        

Σηµαντικό είναι ότι οι γυναίκες που συµµετείχαν στην έρευνα, αξιολόγησαν τη συζυγική 

τους σχέση ως αρκετά καλή ή πολύ καλή (79.4% αναφέρει πολύ καλή σχέση και 20.6% αρκετά 

καλή). Η υψηλή ικανοποίηση από τη συζυγική σχέση στα ζευγάρια που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα γονιµότητας, είναι κάτι που έχει υποστηριχθεί και σε παλαιότερες έρευνες (Given 

et al., 1985. Connolly et al., 1991). Στο σηµείο αυτό, η άποψη των Connolly και Edelmann ότι 

«µόνο τα ζευγάρια που έχουν σταθερή σχέση θα αναζητήσουν ιατρική βοήθεια και θα 

τολµήσουν να αντιµετωπίσουν την ενδεχόµενη αποτυχία της IVF» φαίνεται να επαληθεύεται για 

µία ακόµη φορά. Η υπογονιµότητα είναι δυνατόν να φέρνει το ζευγάρι πιο κοντά, µε το να 

δεσµεύει τα µέλη του στην επίλυση του κοινού τους προβλήµατος – την απόκτηση παιδιού. 

Η διάκριση µεταξύ ανεξήγητης και οργανικής υπογονιµότητας δε βρέθηκε να επηρεάζει 

τα επίπεδα κατάθλιψης, εφόσον οι γυναίκες µε διαγνωσµένη αιτία υπογονιµότητας και οι 

γυναίκες µε ανεξήγητη υπογονιµότητα δεν παρουσίασαν διαφορές στις βαθµολογίες τους. 

Επίσης, η ηλικία και η ύπαρξη ιστορικού απώλειας κυήσεως, θεραπευτικής διακοπής κυήσεως ή 

θανάτου βρέφους δε βρέθηκαν να σχετίζονται µε την κατάθλιψη σε αυτή την έρευνα.  

Παρά το ότι 41.2% των γυναικών του δείγµατος παρουσιάζει ετήσιο εισόδηµα λιγότερο 

από 15.000 €, τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν ότι η οικονοµική κατάσταση δεν επηρεάζει τα 

επίπεδα κατάθλιψης. Ίσως, η επιµονή και η επιθυµία για την απόκτηση ενός παιδιού να είναι 

τόσο µεγάλη, που τα ζευγάρια να µην υπολογίζουν το οικονοµικό κόστος. Ίσως, ακόµη, η 

ελληνική πολιτεία, µε την καθιέρωση της κάλυψης του 40-50% των εξόδων, να διευκόλυνε 

κάπως τα ζευγάρια. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ασφαλιστική κάλυψη, κάθε 

κύκλος IVF ακόµη κοστίζει ακριβά (3.000-4.000 €), προτείνεται να διερευνηθεί περισσότερο η 

σχέση µεταξύ οικονοµικού κόστους και καταθλιπτικού συναισθήµατος στην IVF.  
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Στο σύνολό τους οι γυναίκες, που αποτέλεσαν το δείγµα, δε διέφεραν από το γυναικείο 

ελληνικό πληθυσµό ως προς τα επίπεδα κατάθλιψης. Παρόλα αυτά δε µπορούµε να 

παραβλέψουµε το γεγονός ότι 38.2% των γυναικών εµφάνισε βαθµολογίες που δεν κυµαίνονται 

µέσα στα «φυσιολογικά» επίπεδα. Το ποσοστό αυτό γίνεται ιδιαίτερα ανησυχητικό σε 

συνδυασµό µε το ότι καµία από τις γυναίκες αυτές δε λαµβάνει κάποιας µορφής υποστήριξη από 

ειδικό ψυχικής υγείας. Για την ακρίβεια, καµία από τις 34 γυναίκες του δείγµατος δε δέχεται 

εξειδικευµένη ψυχολογική υποστήριξη, παρά το ότι στο κέντρο υποβοηθούµενης αναπαραγωγής 

ήταν διαθέσιµη ψυχολόγος µία µέρα κάθε εβδοµάδα. Μελέτες που έχουν διεξαχθεί εκτός 

Ελλάδας, έχουν υπογραµµίσει το χαµηλό ποσοστό των γυναικών που δέχεται ψυχολογικές 

υπηρεσίες για την υπογονιµότητα και την IVF. Το ποσοστό αυτό δεν είναι µηδενικό, όπως σε 

αυτήν την έρευνα, αλλά ,συνήθως, υπολογίζεται γύρω στο 20% (Hammarberg et al., 2001). Η 

διαφορά αυτή στην αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας µπορεί να οφείλεται στη διαφορετικότητα 

των λαών και, ίσως, στις προκαταλήψεις που ακόµα µερικές φορές συναντώνται στην ελληνική 

κοινωνία αναφορικά µε τους ειδικούς της ψυχικής υγείας.  

∆ιάφοροι ερευνητές (De Klerk et al., 2005. Boivin et al., 1999) υποστηρίζουν ότι τα 

περισσότερα υπογόνιµα άτοµα δεν αντιλαµβάνονται την ανάγκη για παροχή ψυχολογικής 

βοήθειας και, συνήθως, δε θεωρούν ότι είναι τόσο συναισθηµατικά αποδιοργανωµένα, ώστε να 

ζητήσουν τη βοήθεια ειδικού. Προτιµούν να βασίζονται περισσότερο σε προϋπάρχουσες 

υποστηρικτικές σχέσεις, όπως είναι η συζυγική, η οικογενειακή , η φιλική, κ.α. Άλλοι λόγοι για 

την απόρριψη ψυχολογικής βοήθειας µπορεί να είναι η επιθυµία των ατόµων να παραµείνουν 

κοινωνικά αποδεκτά και να καθυστερήσουν, παρά να αντιµετωπίσουν τα αρνητικά 

συναισθήµατά τους (Emery et al., 2003). Παρόλα αυτά, έχει διαπιστωθεί ότι ακόµα κι αν τα 

ζευγάρια δεν αναζητούν ψυχολογική υποστήριξη, νιώθουν καθησυχασµένα να γνωρίζουν ότι 

είναι διαθέσιµη (Laffont & Edelmann, 1994).    

Μέχρι σήµερα, µεγάλη ποικιλία ψυχολογικών παρεµβάσεων έχει αναπτυχθεί για τα 

υπογόνιµα άτοµα και ζευγάρια. Οι παρεµβάσεις αυτές µπορεί να είναι από απλή παροχή 
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πληροφοριών και υποστηρικτικές παρεµβάσεις σε οµάδες ατόµων εστιασµένες στο πρόβληµα ή 

στο συναίσθηµα µέχρι ψυχολογική και σεξουαλική συµβουλευτική, θεραπεία ζεύγους, γνωστική 

– συµπεριφορική θεραπεία και θεραπεία πνεύµατος – σώµατος. Οι δύο τελευταίες φαίνεται να 

έχουν ιδιαίτερη επίδραση στη µείωση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης (Lemmens et al., 

2004).  

Η παροχή πληροφοριών και η συµβουλευτική πρέπει να προσφέρονται σε όλα τα στάδια 

κατά τη διάρκεια της IVF (De Klerk et al., 2005). Η καλύτερη, όµως, τακτική είναι η πρόληψη. 

Πριν την έναρξη της IVF, τα ζευγάρια πρέπει να ενηµερώνονται για τις ψυχολογικές αντιδράσεις 

και για την εναλλαγή των συναισθηµάτων που πιθανόν να αντιµετωπίσουν. Η διάρκεια της 

υπογονιµότητας και το επίπεδο αισιοδοξίας για την έκβαση της θεραπείας πρέπει οπωσδήποτε 

να λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των ατόµων. Η υιοθέτηση µιας πιο ρεαλιστικής 

στάσης και η προσπάθεια εύρεσης εναλλακτικών τρόπων απόκτησης παιδιού και ικανοποίησης 

από τη ζωή µπορούν να βοηθήσουν στη µείωση των καταθλιπτικών συµπτωµάτων που 

ακολουθούν έναν αποτυχηµένο θεραπευτικό κύκλο. Επίσης, πρέπει να ενθαρρύνονται να 

συνεχίζουν τις καθηµερινές τους δραστηριότητες και να καθοδηγούνται στην υιοθέτηση νέων 

προσαρµοστικών συµπεριφορών και στρατηγικών αντιµετώπισης (Lukse & Vacc, 1999. 

Newman & Zouves, 1991).  

Για τα άτοµα και τα ζευγάρια που η IVF δεν κατέληξε σε εγκυµοσύνη, η ανάγκη για 

ψυχολογική υποστήριξη είναι µεγαλύτερη (Sydsjö, Ekholm et al, 2005), καθώς παρατηρείται 

αύξηση των επιπέδων κατάθλιψης, όπως αποδείχτηκε και στην έρευνα αυτή. Το έργο του 

ψυχολόγου στη φάση αυτή έγκειται στην επαναξιολόγηση των συναισθηµάτων και της 

ψυχολογικής κατάστασης, στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής παρέµβασης, 

λαµβάνοντας υπόψη την αποτελεσµατικότητα της καθεµιάς αλλά και την προσωπικότητα του 

ατόµου, στη συµβουλευτική σχετικά µε την επιλογή διακοπής της θεραπείας και στην πρόταση 

εναλλακτικών λύσεων. Η µακροπρόθεσµη ψυχολογική υποστήριξη µετά την ανεπιτυχή IVF και 

την οριστική διακοπή θεραπείας κρίνεται απαραίτητη για κάποιες γυναίκες (Peddie et al., 2005).  
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Ωστόσο, η ερευνητική κοινότητα βρίσκεται σε διαµάχη για το εάν η ψυχολογική 

υποστήριξη πρέπει να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Στην Ελβετία, για παράδειγµα, 

σύµφωνα µε το νόµο, η παροχή ψυχολογικής βοήθειας είναι υποχρεωτική πριν, κατά τη διάρκεια 

και µετά τη θεραπεία. Η υποχρεωτική ψυχολογική υποστήριξη µπορεί να προκαλέσει υποψίες ή 

αµυντική συµπεριφορά σε κάποια άτοµα, ενώ η προαιρετική ενδέχεται να απορρίπτεται, ακόµα 

κι από άτοµα που την έχουν ανάγκη (Emery et al., 2003).  

Ο βασικότερος περιορισµός της έρευνας αυτής είναι το σχετικά µικρό δείγµα (Ν=34). 

Αναµενόταν ότι η προσέγγιση του επιθυµητού δείγµατος θα ήταν ευκολότερη και ότι τελικώς το 

δείγµα θα ήταν µεγαλύτερο, πράγµα, όµως, που δε συνέβη. Ακόµη, ο διαχωρισµός του δείγµατος 

σε τρεις υποοµάδες – στις γυναίκες εν αναµονή της IVF, στις γυναίκες κατά τη διάρκειά της και 

σε αυτές που είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία – ίσως δεν είναι τόσο αποτελεσµατικός όσο θα 

ήταν η αξιολόγηση των ίδιων γυναικών στην πορεία της θεραπευτικής διαδικασίας, δηλαδή εάν 

χορηγείτο η κλίµακα κατάθλιψης σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγµές στις ίδιες γυναίκες. 

Αυτό το εγχείρηµα, όµως, δεν ήταν εφικτό, αφού για να πραγµατοποιηθεί θα ήταν απαραίτητη η 

παραµονή στο κέντρο υποβοηθούµενης αναπαραγωγής για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µάλλον 

για µήνες, κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο να γίνει.    

Επειδή τα εθνικά και πολιτισµικά πλαίσια επιδρούν στην εµπειρία της υπογονιµότητας 

και της θεραπείας της µε διαφορετικό τρόπο από χώρα σε χώρα (Greil, 1997), είναι σηµαντικό 

να διεξαχθούν έρευνες µε βάση τα ελληνικά δεδοµένα. Στην ελληνική κοινωνία οι παραδοσιακές 

νοοτροπίες, στάσεις και αντιλήψεις για το ρόλο της γυναίκας και για τη σηµασία της µητρότητας 

εξακολουθούν να υπάρχουν σε µεγάλο βαθµό παρά την επέκταση του ρόλου των γυναικών στη 

δηµόσια σφαίρα. Οι Ελληνίδες έχουν γαλουχηθεί από µικρή ηλικία να σκέφτονται το γάµο, τη 

γέννηση και την ανατροφή παιδιών και η κοινωνία τους δηµιουργεί ένα αίσθηµα ότι είναι 

«προορισµένες» να γίνουν µητέρες. Για το λόγο αυτό, υπάρχει πιθανότητα να βιώνουν πιο 

έντονα την εµπειρία της υπογονιµότητας και να την αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη µυστικότητα 

και απόσυρση σε σχέση µε γυναίκες σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή στις Η.Π.Α.  
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Τέλος, µελλοντικές έρευνες θα ήταν καλό να συµπεριλάβουν στο δείγµα τους άτοµα που 

δέχονται κάποιας άλλης µορφής ιατρική θεραπεία, εκτός της IVF, ή – όσο είναι εφικτό – άτοµα 

που δεν αναζητούν θεραπεία, λόγω π.χ. οικονοµικών δυσκολιών. Η έρευνα αυτή εστίασε 

περισσότερο σε παράγοντες που αφορούν στην υπογονιµότητα και την IVF και λιγότερο 

ασχολήθηκε µε προσωπικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Θα είχε ενδιαφέρον έρευνες, που θα 

ακολουθήσουν, να συνδυάσουν διαφορετικά µεθοδολογικά εργαλεία (π.χ. συνεντεύξεις και 

ερωτηµατολόγια) για να αξιολογήσουν την επίδραση των παραγόντων αυτών και των 

στρατηγικών αντιµετώπισης στην ψυχολογική λειτουργικότητα των υπογόνιµων ατόµων και 

ζευγαριών, διότι πάνω στα ζητήµατα αυτά παρατηρείται έλλειψη ερευνητικών προσπαθειών σε 

διεθνές επίπεδο.       
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 
 Το ερωτηµατολόγιο που έχετε στα χέρια σας χορηγείται στα πλαίσια έρευνας φοιτήτριας 

του Τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης για τη διεκπεραίωση διπλωµατικής 

εργασίας, µε σκοπό να µελετηθούν οι επιδράσεις που έχει η µέθοδος της εξωσωµατικής 

γονιµοποίησης στην ψυχική υγεία της γυναίκας. Περιλαµβάνονται ερωτήσεις που αφορούν τόσο 

στην υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, όσο και στην ψυχική κατάσταση, καθώς και µια κλίµακα 

κατάθλιψης. Παρακαλείστε να διαβάσετε τις ερωτήσεις πολύ προσεκτικά και να απαντήσετε µε 

ειλικρίνεια, λαµβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία που ζητούνται είναι ανώνυµα και άκρως 

εµπιστευτικά. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν θα δηµοσιοποιηθούν.  

 

 

                                                                                                        Σας ευχαριστώ θερµά    
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Προσωπικά στοιχεία 
 
 

1. Ηµεροµηνία γέννησης:              ……………………. 
 
 
2. Επίπεδο εκπαίδευσης:                 ∆ηµοτικό  
 
                                                        Γυµνάσιο 
                                                       
                                                        Λύκειο       
    
                                                        Ανώτερη 
 
                                                        Ανώτατη 
 
 
3. α. Οικογενειακή κατάσταση:      Άγαµη    
 
                                                        Έγγαµη   
 
                                                        Σε διάσταση  
 
                                                        ∆ιαζευγµένη  
 
                                                        Σε χηρεία  
 
 
   β. (Το υποερώτηµα αυτό αφορά µόνο στις γυναίκες που βρίσκονται σε έγγαµη κατάσταση): 

                 
      Πόσα χρόνια είστε παντρεµένη;  ………………………   
    
 
   γ. (Το υποερώτηµα αυτό απευθύνεται σε γυναίκες που δεν έχουν νυµφευτεί): 
 
      Πόσα χρόνια είστε µαζί µε τον σύντροφό σας;  …............................ 
 
 
 
δ. Πώς θα περιγράφατε βάση της παρακάτω κλίµακας τη σχέση µε το σύζυγο / σύντροφό σας;        

(παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο): 

 

             καθόλου καλή          κάπως καλή          µέτρια           αρκετά καλή           πολύ καλή          

 
 
   ε. Έχετε ήδη παιδιά;                  Ναι                   Όχι    
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4. Εργάζεστε;                              Ναι                   Όχι     
 
   Εάν εργάζεστε, παρακαλώ αναφέρετε το επάγγελµά σας:   ………………………..... 
 
 
 
5. Οικονοµική κατάσταση (ετήσιο εισόδηµα): 
 
                          Από 0 έως 15.000 ευρώ    
 
                          Από 15.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ 
 
                          Από 30.000 ευρώ και άνω                    
 
 
     
 
Ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν στο ιστορικό γονιµότητας και 

υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, καθώς και στην αναµενόµενη, τρέχουσα ή 

παρελθοντική εµπειρία της εξωσωµατικής γονιµοποίησης. Σας υπενθυµίζω ότι 

το ερωτηµατολόγιο είναι άκρως εµπιστευτικό και ότι τα στοιχεία που ζητούνται 

θα χρησιµοποιηθούν µόνο στα πλαίσια διεξαγωγής έρευνας.  

 
 

1. Πόσο χρονικό διάστηµα προσπαθούσατε µε το σύζυγο / σύντροφό σας να συλλάβετε, προτού 

απευθυνθείτε σε κάποιον ιατρό;     (µήνες…; χρόνια…;)  ……....................................................... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

2. α. Υπάρχει οργανικό πρόβληµα που να εξηγεί τη µη πραγµατοποίηση εγκυµοσύνης; 

                                          Ναι                     Όχι   

 
 
    
β. Εάν υπάρχει οργανικό πρόβληµα, αυτό εντοπίζεται: 
 
                                          Σε εσάς;                          
 
                                          Στο σύντροφό σας;  
 
                                          Και στους δύο;       
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3. Πριν από πόσο περίπου χρονικό διάστηµα λάβατε την ιατρική διάγνωση σχετικά µε τη 

δυσκολία επίτευξης εγκυµοσύνης που αντιµετωπίζετε;     (µήνες…; χρόνια…;)  …………….. .... 

……………………………………………………………………………………………………...   

 
 

4. Στο παρελθόν είχατε έρθει αντιµέτωπη µε απώλεια κυήσεως, θεραπευτική διακοπή κυήσεως ή 

θάνατο βρέφους; 

 

                                        Ναι                   Όχι     

 

  

5. Στο παρελθόν έχετε χρησιµοποιήσει κάποια άλλη µέθοδο υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, 

εκτός της εξωσωµατικής γονιµοποίησης; 

 

                                        Ναι                   Όχι 

 

 

6. Είναι η πρώτη φορά που υποβάλλεστε στη διαδικασία της εξωσωµατικής γονιµοποίησης; 

 

                                        Ναι                   Όχι     

 

    

Εάν όχι, πόσες φορές στο παρελθόν έχετε προσπαθήσει αυτή τη µέθοδο 

θεραπείας;………………………………………………………………………………………….. 

 

 

7. Οι παρακάτω 3 ερωτήσεις αφορούν µόνο στις γυναίκες που βρίσκονται εν αναµονή της 

εξωσωµατικής γονιµοποίησης: 

 

   α. Γνωρίζετε την ηµεροµηνία έναρξης της θεραπείας σας;          Ναι             Όχι     

 

Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρετε το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την έναρξή της:   

(µέρες)  ………………………………………………………………………………………… 
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   β. Στην εξωσωµατική γονιµοποίηση που πρόκειται να πραγµατοποιήσετε, θα 

χρησιµοποιηθούν:  

 

            αναπαραγωγικά κύτταρα δικά σας και του συντρόφου / συζύγου σας      

            αναπαραγωγικά κύτταρα µόνο δικά σας                                                       

            αναπαραγωγικά κύτταρα µόνο του συντρόφου / συζύγου σας                    

            αναπαραγωγικά κύτταρα δοτών 

 

 

   γ. Είστε αισιόδοξη για την έκβαση της θεραπείας; (παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που 

σας αντιπροσωπεύει περισσότερο):  

 

            καθόλου                      λίγο                     µέτρια                    αρκετά                      πολύ      

 

 

8. Οι παρακάτω 3 ερωτήσεις αφορούν µόνο στις γυναίκες που βρίσκονται κατά τη διάρκεια της 

εξωσωµατικής γονιµοποίησης:  

 

   α. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας βρίσκεστε αυτή τη στιγµή;  

 

                       πριν από την πρόκληση ωορρηξίας   

                       πριν την ωοληψία                                 

                       πριν τη γονιµοποίηση                     

                       πριν την εµβρυοµεταφορά             

                       πριν το τεστ κυήσεως                          

 

 

   β. Κατά την εξωσωµατική γονιµοποίηση χρησιµοποιούνται: 

 

            αναπαραγωγικά κύτταρα δικά σας και του συντρόφου / συζύγου σας      

            αναπαραγωγικά κύτταρα µόνο δικά σας                                                       

            αναπαραγωγικά κύτταρα µόνο του συντρόφου / συζύγου σας                    

            αναπαραγωγικά κύτταρα δοτών 
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   γ. Είστε αισιόδοξη για την έκβαση της θεραπείας; (παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που 

σας αντιπροσωπεύει περισσότερο): 

 

            καθόλου                      λίγο                     µέτρια                    αρκετά                      πολύ   

 

 

9. Οι παρακάτω 4 ερωτήσεις αφορούν µόνο στις γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει την 

εξωσωµατική γονιµοποίηση: 

 

   α. Πόσο χρονικό διάστηµα έχει µεσολαβήσει από την τελευταία εξωσωµατική γονιµοποίηση 

µέχρι σήµερα;    (µέρες…; µήνες…;)  ……………………………….............................................. 

 

 

   β. Πόσες φορές (σύνολο) έχετε πραγµατοποιήσει  εξωσωµατική γονιµοποίηση;…...................... 

 

 

   γ. Σκέφτεστε την πιθανότητα να ξαναπροσπαθήσετε εξωσωµατική γονιµοποίηση στο µέλλον; 

(παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο): 

  

              όχι                    µάλλον όχι                   ίσως                      µάλλον ναι                   ναι         

 

 

  δ. Έχετε αποκτήσει παιδί µε κάποιον άλλο τρόπο, π.χ. υιοθεσία; 

 

                                                  Ναι                               Όχι   
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Ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις σχετικά µε το ψυχιατρικό ιστορικό και την 

τρέχουσα ψυχική κατάσταση. Σας υπενθυµίζω ότι το ερωτηµατολόγιο είναι 

άκρως εµπιστευτικό και ότι τα στοιχεία που ζητούνται θα χρησιµοποιηθούν 

µόνο στα πλαίσια διεξαγωγής έρευνας. 

 

 
1. Στο παρελθόν έχετε δεχτεί κάποιας µορφής ψυχιατρική θεραπεία ή / και θεραπεία µε 

ψυχοτρόπα φάρµακα; 

 

                                    Ναι                       Όχι       

 

 

2. Έχετε παλαιότερα επισκεφτεί κάποιον ψυχολόγο; 

 

                                          Ναι                        Όχι    

 

 

3. Έχετε εµφανίσει στο παρελθόν έντονα αρνητικά συναισθήµατα θλίψης και δυσθυµίας για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα (π.χ. για µήνες); 

 

                                          Ναι                        Όχι     

    

   Εάν ναι: α. πόσο χρονικό διάστηµα διήρκεσαν τα συµπτώµατα αυτά; ………………………… 

   ........……………………………………………………………………………………………… 

    

   β. τότε είχατε δεχτεί κάποια φαρµακευτική αγωγή;    

                        

                                          Ναι                        Όχι   

 

 

4. Στο παρόν λαµβάνετε κάποια ψυχολογική υποστήριξη σχετικά µε την εξωσωµατική 

γονιµοποίηση; 

                                       Ναι                        Όχι    

 



 109

5. Στο παρόν λαµβάνετε κάποια ψυχολογική υποστήριξη γενικότερα;  

 

                                          Ναι                        Όχι     

 

 

6. Βρίσκεστε υπό συχνή ιατρική παρακολούθηση αυτόν τον καιρό για κάποιο άλλο λόγο εκτός 

της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής; 

 

                                          Ναι                        Όχι     

 

 

7. Αντιµετωπίσατε πρόσφατα κάποιο δυσµενές γεγονός στη ζωή σας, όπως διαζύγιο, θάνατο, 

απόλυση από την εργασία σας, κλπ;  

 

                                          Ναι                        Όχι      

 

    

Εάν ναι, θα µπορούσατε να αναφέρετε, βάση της παρακάτω κλίµακας, σε ποιο βαθµό έχει 

επηρεάσει το γεγονός αυτό τη ζωή σας και την καθηµερινότητά σας; (παρακαλώ κυκλώστε την 

απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο): 

 

 

          καθόλου                      λίγο                     µέτρια                    αρκετά                      πολύ           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ (CES-D) 
Κέντρο για Επιδηµικές Έρευνες, Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Η.Π.Α. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Ρ. ΜΕΛΛΟΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 1996 

 

Οδηγίες: Βάλτε ένα κύκλο για κάθε πρόταση που περιγράφει καλύτερα, πόσο συχνά νιώθατε ή 

συµπεριφερθήκατε κατά αυτόν τον τρόπο ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α.  

 

                                                                Σπάνια ή                                                       Σταθερά ή τις 
                                                                καθόλου             Μερικές        Αρκετές       περισσότερες 
                                                                (για λιγότερο       φορές           φορές                φορές 
                                                                από 1 µέρα)      (1-2 µέρες)    (3-4 µέρες)      (5-7 µέρες) 
 
1. Ενοχλήθηκα από πράγµατα που                
    συνήθως δεν µε ενοχλούν…….               0                   …..1                  .....2                …..3 
              
2. ∆εν ένιωθα την επιθυµία 
    να φάω………………………..                0                   …..1                  .....2                …..3 
 
3. ∆εν µπορούσα να µην είµαι  
    µελαγχολικός ακόµη και µε βοήθεια 
    από την οικογένειά µου ή από φίλους.     0                   …..1                  .....2                …..3 
 
4. Ένιωθα ότι είµαι το ίδιο καλά 
    όσο οι άλλοι…………………                  0                   …..1                  .....2                …..3 
 
5. Είχα προβλήµατα να συγκεντρωθώ 
    για αυτά που έκανα………………           0                   …..1                  .....2                …..3 
 
6. Ένιωθα καταπιεσµένος/η………..            0                   …..1                  .....2                …..3 
 
7. Ένιωθα ότι καθετί ήταν 
    µία προσπάθεια………………….            0                   …..1                  .....2                …..3     
               
8. Ένιωθα ελπίδα για το µέλλον…...            0                   …..1                  .....2                …..3 
  
9. Νόµιζα ότι η ζωή µου ήταν 
    αποτυχία…………………………            0                   …..1                  .....2                …..3 
 
10. Ένιωθα φόβο…………………..             0                   …..1                  .....2                …..3 
 
11. Ο ύπνος µου ήταν ανήσυχος…..             0                   …..1                  .....2                …..3 
 
12. Ήµουν ευτυχισµένος/η………..              0                   …..1                  .....2                …..3 
 
13. Μιλούσα λιγότερο από ότι 
      συνήθως……………………...               0                   …..1                  .....2                …..3 
 
14. Ένιωθα µοναξιά……………...                0                   …..1                  .....2                …..3 
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15. Οι άνθρωποι ήταν εχθρικοί……             0                   …..1                  .....2                …..3 
 
16. ∆ιασκέδαζα τη ζωή µου……….             0                   …..1                  .....2                …..3 
 
17. Έκλαιγα………………………..             0                   …..1                  .....2                …..3 
 
18. Ένιωθα λυπηµένος/η………......             0                   …..1                  .....2                …..3 
  
19. Ένιωθα ότι δεν αρέσω στους 
      ανθρώπους………………….....             0                   …..1                  .....2                …..3 
 
20. ∆ε µπορούσα να αρχίσω τίποτα...           0                   …..1                  .....2                …..3 


