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Περίληψη  

 

Το άγχος είναι η αντίδραση του σώματος σε οποιαδήποτε αλλαγή που 

απαιτεί προσαρμογή ή απόκριση. Το σώμα αντιδρά σε αυτές τις αλλαγές με 

σωματικές, ψυχικές και συναισθηματικές απαντήσεις. Το άγχος είναι ένα 

φυσιολογικό μέρος της ζωής. Το άγχος, που συνεχίζεται χωρίς ανακούφιση, 

μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση που ονομάζεται δυσφορία - μια 

αρνητική αντίδραση στρες. Η δυσφορία μπορεί να διαταράξει την εσωτερική 

ισορροπία ή την ισορροπία του σώματος, οδηγώντας σε σωματικά 

συμπτώματα όπως πονοκεφάλους, στομαχικές διαταραχές, αυξημένη 

αρτηριακή πίεση, θωρακικό πόνο, σεξουαλική δυσλειτουργία και 

προβλήματα στον ύπνο.  Το θετικό άγχος θεωρείται ένας σημαντικός 

παράγοντας για την παρακίνηση, την προσαρμογή και την αντίδραση στο 

περιβάλλον. Ωστόσο, τα υψηλά επίπεδα άγχους μπορούν να οδηγήσουν σε 

βιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα και ακόμη και σε 

σοβαρές βλάβες για τους ανθρώπους. Οι γυναίκες με υπογονιμότητα 

αναφέρουν αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, οπότε είναι σαφές ότι 

η υπογονιμότητα προκαλεί άγχος. Αυτό που είναι λιγότερο σαφές, ωστόσο, 

είναι εάν το άγχος προκαλεί ή όχι υπογονιμότητα. Η παρούσα μελέτη 

στοχεύει να συγκεντρώσει διάφορες διαστάσεις βάσεων, θεωρητικά και 

συστηματικά βιβλιογραφική ανασκόπηση των μελετών στρες. Αυτή η 

ανασκόπηση περιλαμβάνει τη γνώση του άγχους σε τομείς όπως ο ορισμός, 

οι έννοιες, το ιστορικό, τα μοντέλα και οι επιρροές του στρες στην 

ανθρώπινη καθημερινή ζωή και ποια η συσχέτιση με την υπογονιμότητα.   
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Abstract  

 

Stress is the body's reaction to any change that requires adjustment or 

response. The body responds to these changes with physical, mental and 

emotional responses. Stress is a normal part of life. Stress, which goes on 

without relief, can lead to a condition called discomfort - a negative stress 

response. Discomfort can upset the internal balance or balance of the body, 

leading to physical symptoms such as headaches, stomach upsets, high blood 

pressure, chest pain, sexual dysfunction and sleep problems. Positive stress is 

considered to be an important factor in motivating, adapting and reacting to 

the environment. However, high levels of stress can lead to biological, 

psychological and social problems and even serious harm to humans. Women 

with infertility report increased levels of anxiety and depression, so it is clear 

that infertility causes stress. What is less clear, however, is whether or not 

stress causes infertility. The present study aims to gather various dimensions 

of bases, theoretical and systematic bibliographic review of stress studies. 

This review includes knowledge of stress in areas such as the definition, 

concepts, history, patterns and effects of stress on human daily life and what 

is the correlation with infertility.  
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Εισαγωγή 

 Το άγχος ενεργοποιεί συγκεκριμένες διαδικασίες προκειμένου ο 

οργανισμός να το πολεμήσει ή να διαφύγει από τη συγκεκριμένη κατάσταση. 

Συνήθως, μετά την απόκριση, το σώμα του ατόμου πρέπει να χαλαρώσει. Το 

υπερβολικό άγχος μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μακροχρόνια 

υγεία.  

 Ως αποτέλεσμα, το άτομο μπορεί να θέτει εαυτόν ως υπερβολικό και 

να δημιουργείται επακόλουθα ένταση στο περιβάλλον του, που σχετίζεται με 

το άγχος. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα του σώματος έχει μια 

ενσωματωμένη αντίδραση στρες που προκαλεί φυσιολογικές αλλαγές για να 

επιτρέψει στο σώμα να καταπολεμήσει τις αγχωτικές καταστάσεις. Αυτή η 

αντίδραση στρες, γνωστή και ως «αντίδραση πάλης ή πτήσης», 

ενεργοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

 Ωστόσο, αυτή η ανταπόκριση μπορεί να ενεργοποιηθεί χρονικά κατά 

τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων πίεσης. Η παρατεταμένη ενεργοποίηση 

της αντίδρασης στο στρες προκαλεί φθορά στο σώμα - τόσο σωματική όσο 

και συναισθηματική. 

 Πιο αναλυτικά, η εν λόγω εργασία θα διερευνήσει την επίδραση του 

άγχους στον τομέα της υπογονιμότητας. 

  



 7 

Κεφάλαιο 1ο Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

1.1 Το άγχος 

1.1.1 Ορισμός άγχους 

  

Το άγχος είναι μια κατάσταση που προκαλεί μια συγκεκριμένη 

βιολογική αντίδραση. Όταν αντιλαμβανόμαστε μια απειλή ή μια μεγάλη 

πρόκληση, οι χημικές ουσίες και οι ορμόνες κυμαίνονται σε όλο το σώμα. 

 Το άγχος είναι η αντίδραση του σώματος σε οποιαδήποτε αλλαγή που 

απαιτεί προσαρμογή ή απόκριση. Το σώμα αντιδρά σε αυτές τις αλλαγές με 

σωματικές, ψυχικές και συναισθηματικές απαντήσεις. Το άγχος είναι ένα 

φυσιολογικό μέρος της ζωής. Το άγχος γίνεται αρνητικό όταν ένα άτομο 

αντιμετωπίζει συνεχείς προκλήσεις χωρίς ανακούφιση ή χαλάρωση μεταξύ 

των στρεσογόνων παραγόντων. Το άγχος έχει οριστεί ως «η ψυχολογική και 

σωματική καταπόνηση ή ένταση που δημιουργείται από σωματικές, 

συναισθηματικές, κοινωνικές, οικονομικές ή επαγγελματικές συνθήκες, 

γεγονότα ή εμπειρίες που είναι δύσκολο για το άτομο να διαχειριστεί ή να 

υπομείνει» (Colman, 2003, σελ. 711).  

 Αυτός ο ορισμός υπογραμμίζει τις διάφορες συνιστώσες του άγχους, 

συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής συνιστώσας που αποτέλεσε το 

επίκεντρο αυτής της μελέτης. Ωστόσο, η έννοια του άγχους είναι 

διφορούμενη κι έτσι έχει οριστεί με διάφορους τρόπους. Σε έναν ορισμό που 

βασίζεται στα ερεθίσματα, θεωρείται ως ένα ερέθισμα σε ένα ενοχλητικό 

περιβάλλον το οποίο οδηγεί το άτομο να αντιδράσει (Cox, 1978, Davison και 

Neale, 2001).  

 Ως αποτέλεσμα των ορισμών του άγχους βάσει ερεθισμάτων, που 

συνδέουν το άγχος με την αντίδραση, η βιβλιογραφία σε αυτόν τον τομέα 

περιέχει ασαφείς διαφοροποιήσεις μεταξύ του άγχους, της δυσφορίας, της 
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ανησυχίας, της κατάθλιψης, του θυμού, της προσαρμογής και της ρύθμισης 

(Appley και Trumbull, 1967, Cox 1978, Lazarus, 1966).  

 Ένα σημαντικό πρόβλημα με αυτόν τον τύπο ορισμών, που 

εντοπίστηκε από τον Cox (1978) και τους Davison και Neale (2001), είναι η 

έλλειψη προσοχής στις ατομικές διαφορές στην αντίδραση. 

 Αυτοί οι συγγραφείς ισχυρίστηκαν ότι ένα περιβάλλον που παράγει 

μία αντίδραση σε ένα άτομο δεν παράγει απαραίτητα την ίδια αντίδραση σε 

ένα άλλο άτομο. Αντίθετα, ένας ορισμός που βασίζεται στην αντίδραση 

χαρακτηρίζεται από μεμονωμένες διαφορές στην αντίδραση, ορίζοντας το 

άγχος ως την φυσιολογική ή ψυχολογική αντίδραση ενός ατόμου απέναντι 

στα ερεθίσματα, που δέχεται από ένα ενοχλητικό περιβάλλον (Cox, 1978, 

Quick, Quick, και Gavin, 2000).  

 Σε αυτόν τον τύπο ορισμού τα ερεθίσματα αποκαλούνται «παράγοντες 

άγχους» και το άγχος αντιμετωπίζεται ως εξαρτώμενη μεταβλητή. Τέλος, σε 

έναν ορισμό που βασίζεται στην αλληλεπίδραση, το άγχος προκύπτει όταν η 

σχέση μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος θεωρείται ότι υπερβαίνει τους 

πόρους του ατόμου. Αυτός ο τύπος ορισμών επέκτεινε την έννοια των 

ατομικών διαφορών στην αντίδραση εισάγοντας την έννοια της αμφίδρομης 

σχέσης μεταξύ ενός ατόμου και του περιβάλλοντος (Cox, 1978). Επιπλέον, 

ενσωμάτωσε τους ορισμούς, που βασίζονται στα ερεθίσματα και τις 

αντιδράσεις (Cox, 1978).  

 Κατά συνέπεια, το άγχος είναι δυνατόν να είναι ένα ερέθισμα ή μία 

αντίδραση. Η παρούσα μελέτη υιοθέτησε έναν ορισμό του άγχους που 

βασίζεται στην αντίδραση, λόγω του προαναφερθέντος μεγάλου 

προβλήματος με τον ορισμό του άγχους που βασίζεται στα ερεθίσματα.  

 Το άγχος, που συνεχίζεται χωρίς ανακούφιση, μπορεί να οδηγήσει σε 

μια κατάσταση που ονομάζεται δυσφορία - μια αρνητική αντίδραση στρες. Η 

δυσφορία μπορεί να διαταράξει την εσωτερική ισορροπία ή την ισορροπία 

του σώματος, οδηγώντας σε σωματικά συμπτώματα όπως πονοκεφάλους, 
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στομαχικές διαταραχές, αυξημένη αρτηριακή πίεση, θωρακικό πόνο, 

σεξουαλική δυσλειτουργία και προβλήματα στον ύπνο.  

 Συναισθηματικά προβλήματα μπορεί επίσης να προκύψουν από 

δυσφορία. Αυτά τα προβλήματα περιλαμβάνουν κατάθλιψη, κρίσεις πανικού 

ή άλλες μορφές άγχους και ανησυχίας. Η έρευνα δείχνει ότι το άγχος μπορεί 

επίσης να επιφέρει ή να επιδεινώσει ορισμένα συμπτώματα ή ασθένειες. Το 

άγχος συνδέεται με 6 από τις κύριες αιτίες θανάτου: καρδιακές παθήσεις, 

καρκίνο, παθήσεις των πνευμόνων, ατυχήματα, κίρρωση του ήπατος και 

αυτοκτονία. 

 Το άγχος καθίσταται ως επιβλαβές όταν οι άνθρωποι εμπλέκονται 

στην καταναγκαστική χρήση ουσιών ή συμπεριφορών για να προσπαθήσουν 

να ανακουφίσουν το άγχος τους. Αυτές οι ουσίες περιλαμβάνουν την 

κατανάλωση ή τη χρήση διαφόρων προϊόντων όπως τρόφιμα, αλκοόλ, καπνό, 

ναρκωτικά, ή συμπεριφορές  υπό την έννοια του εθισμού σε τυχερά 

παιχνίδια, σεξουαλική υπερδραστηριότητα, αγοραστικές συνήθειες και τη 

χρήση του διαδικτύου.  

 Αντί να ανακουφίσει το στρες και να επιστρέψει το σώμα σε μια 

χαλαρή κατάσταση, αυτές οι ουσίες και οι συμπεριφορές τείνουν να 

διατηρούν το σώμα σε μια κατάσταση πίεσης και να προκαλούν περισσότερα 

προβλήματα. Το άτομο τείνει να παγιδεύεται σε έναν φαύλο κύκλο 

προβλημάτων, που δύναται να δημιουργήσει πρόσθετα αισθήματα άγχους.  

 Ο άνθρωπος στη σημερινή εποχή προσπαθεί να ανταποκριθεί στα 

συνεχώς μεταβαλλόμενα κοινωνικά, οικονομικά, επαγγελματικά ακόμα και 

ηθικά θέματα και προβλήματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητά του. 

Έχει να αντιμετωπίσει όλο και περισσότερες ανελαστικές ανάγκες και 

υποχρεώσεις, γεγονός που προκαλεί και συσσωρεύει διαρκώς περισσότερο 

άγχος (Spielberger,2013). 

 Όλοι είναι σκόπιμο να ενδιαφέρονται για το πώς το άγχος επηρεάζει 

τον οργανισμό τους. Το μοντέλο άγχους καταδεικνύει τους παράγοντες που 
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επηρεάζουν το στρες. Το άγχος είναι δυνατόν να επηρεάσει την απόδοση. Ο 

τρόπος με τον οποίο κάποιος ανταποκρίνεται στο άγχος είναι δυνατόν να τον 

επηρεάσει και η διαχείριση του στρες είναι δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά ή 

θετικά το στρες του (Spielberger,2013). 

 Το στρες είναι δυνατόν να εκδηλωθεί σε άτομα με αγχώδη διαταραχή 

επειδή το άτομο παρουσιάζει εμμονή με τις συνήθειές του, σχετικά με  το 

πόσες φορές πρέπει να σβήσει ένα φως ή να καθαρίσει τα χέρια του. 

 Κάθε κατηγορία έχει τα δικά της σημεία και συμπτώματα. Τα 

συναισθηματικά σημεία και συμπτώματα περιλαμβάνουν: άγχος, θυμό, 

ενοχή, κατάθλιψη, ντροπή και αίσθημα λύπης για τον εαυτό του. Τα 

συμπτώματα της συμπεριφοράς περιλαμβάνουν πιο συγκεκριμένα :  

• Διαταραχές του ύπνου,  

• Ανησυχία, επιθετική συμπεριφορά,  

• Κατάχρηση οινοπνεύματος ή ναρκωτικών,  

• Μούδιασμα, κλάμα,  

• Κακή απόδοση,  

• Σφιγμένες γροθιές.  

 Τα βιολογικά ή φυσιολογικά σημεία και συμπτώματα περιλαμβάνουν 

ένταση μυών, αυξημένο καρδιακό ρυθμό, δυσπεψία, σπασμούς στο στομάχι, 

πόνο και πονοκεφάλους (Spielberger,2013). 

 Τα γνωστικά συμπτώματα είναι η απογοήτευση, οι ανησυχίες, η 

παραμόρφωση, η υπερβολή, οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες απόδοσης, οι 

δηλώσεις αυτοκαταστροφής και οι αυτοτραυματισμοί. Οι εκδηλώσεις, 

αληθείς ή μη, και τα συμπτώματα περιλαμβάνουν εικόνες αποτυχίας, εικόνες 

αναζωπύρωσης, αναδρομές από τραυματισμό, αίσθηση μη ή ελλιπούς 
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βοήθειας και αισθήματα αμηχανίας. Τα διαπροσωπικά σημεία και 

συμπτώματα περιλαμβάνουν την απόσυρση, τη χειραγώγηση και την 

επιχειρηματολογία. Η τελευταία κατηγορία, αισθητηριακή, περιλαμβάνει 

ένταση, ναυτία, κρύο ιδρώτα, χλιαρά χέρια, πόνο και πεταλούδες στο 

στομάχι  (Spielberger, 2013).  Αυτά τα συναισθήματα είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν σωματικά συμπτώματα, όπως γρήγορο καρδιακό ρυθμό και 

διαταραχή της καρδιαγγειακής λειτουργίας (Hofmann & Smits, 2008). 

 Υφίστανται πολλές αγχώδεις διαταραχές, όπως γενικευμένη 

διαταραχή άγχους, ειδική φοβία, διαταραχή κοινωνικού άγχους, διαταραχή 

ανησυχίας διαχωρισμού, αγοραφοβία, διαταραχή πανικού. Οι άνθρωποι 

συχνά έχουν περισσότερες από μία διαταραχές άγχους (Spielberger, 2013). Η 

αιτία των διαταραχών άγχους είναι ένας συνδυασμός γενετικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν 

ιστορικό κακοποίησης παιδιών, οικογενειακό ιστορικό ψυχικών διαταραχών 

(Wells, 2013).   

 Το άγχος επηρεάζει ένα άτομο θετικά ή αρνητικά μέσω μιας 

εξελικτικής έννοιας που ονομάζεται αντίδραση πάλης ή φυγής (Schooler, 

Dougall και Baum, 2000). Μία απειλητική κατάσταση προκαλεί άγχος σε ένα 

άτομο, προκαλώντας την αντίδραση της πάλης ή της φυγής: αύξηση του 

μεταβολισμού και της ροής του αίματος σε όλο το σώμα, αύξηση της 

ικανότητας για προστασία του εαυτού ή αποφυγή της κατάστασης. 

 Η αντίδραση της πάλης ή της φυγής συχνά συνοδεύεται από γνωστική 

εκτίμηση της κατάστασης, οδηγώντας σε συναισθήματα όπως ο θυμός και ο 

φόβος. Το σοβαρό οξύ άγχος εντάσσεται σε μία ετερογενή διαδικασία και 

κατ’ επέκταση αντιμετώπιση. Αυτό το είδος άγχους, όπως όταν 

αντιμετωπίζεται μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση, μπορεί να οδηγήσει 

σε μετατραυματική διαταραχή άγχους (PTSD) ή σε άλλα προβλήματα 

ψυχικής υγείας. Αυτό κάνει την καρδιά να χτυπά ταχύτερα και να στέλνει 

αίμα σε μυς και σημαντικά όργανα. Νιώθει κανείς ενεργητικός και έχει 

αυξημένη συνείδηση, ώστε να μπορεί να εστιάσει στις άμεσες ανάγκες. Αυτά 
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είναι τα διαφορετικά στάδια του στρες και ο τρόπος με τον οποίο οι 

άνθρωποι προσαρμόζονται.  

 Αυτό μπορεί να συμβεί αν κάποιος είναι συχνά αγχώδης και ανησυχεί 

για πράγματα που υποψιάζεται ότι μπορεί να συμβούν. Ορισμένα 

επαγγέλματα, όπως οι απασχολούμενοι στην επιβολή του νόμου ή οι 

πυροσβέστες, ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε συχνές καταστάσεις 

υψηλού άγχους.  

 Όπως και με το οξύ άγχος, το επεισοδιακό οξύ στρες μπορεί να 

επηρεάσει τη σωματική υγεία και την ψυχική ευεξία. Το χρόνιο στρες μπορεί 

επίσης να οδηγήσει σε συχνές ασθένειες όπως πονοκεφάλους, στομαχικές 

διαταραχές και δυσκολίες ύπνου. Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τους 

διαφορετικούς τύπους στρες και η αντιμετώπιση τους μπορεί να καταστήσει 

ιδιαίτερα βοηθητική την μείωση του. 

 

1.1.2 Θετικές και  αρνητικές επιπτώσεις άγχους στον άνθρωπο 

  

Όσον αφορά στη θετική επίδραση σε ένα άτομο, όταν η κατάσταση 

είναι άμεσα απειλητική, για παράδειγμα σε παρουσία ενός αρπακτικού, σε 

αντίδραση πάλης ή φυγής, το άγχος δύναται να προάγει την επιβίωση.  

 Αντίθετα, οι αρνητικές επιπτώσεις προκύπτουν όταν η κατάσταση δεν 

είναι άμεσα απειλητική, όπως για παράδειγμα σε καταστάσεις που ακόμα και 

αν θεωρούνται υψηλού ενδιαφέροντος μπορεί να μην αποτελούν τη μέγιστη 

απειλή ήτοι σε περιπτώσεις που άπτονται της εργασίας, της υγείας ή των 

σημαντικών σχέσεων ενός ατόμου, γεγονός που απαντάται έντονα στον 

σύγχρονο κόσμο. Όταν οι αλλαγές στο σώμα εμφανίζονται επανειλημμένα 

από την αντίδραση της πάλης ή της φυγής, το σώμα καθίσταται επιρρεπές 

απέναντι σε ασθένειες όπως καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο, 



 13 

υπέρταση και καρκίνο (Gleitman, 1995, Schooler κ.ά., 2000) και σε ψυχικές 

ασθένειες όπως το άγχος και τη κατάθλιψη (Cox, 1978, Davison και Neale, 

2001).  

 Αυτά τα θανατηφόρα ή ανασταλτικά αποτελέσματα σε ένα άτομο με 

τη σειρά τους διαταράσσουν τα άλλα άτομα που είναι κοντά του. Επιπλέον, 

το οικονομικό κόστος για την κοινωνία μπορεί να είναι εξίσου τεράστιο: 

άμεσα, όσον αφορά στην υγειονομική περίθαλψη και έμμεσα, όσον αφορά 

στην απώλεια παραγωγικότητας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 

διερευνηθεί η φύση του άγχους για να βοηθηθεί η ανάπτυξη παρεμβάσεων 

για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεών του σε ατομικό, 

διαπροσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. 

 

1.1.3 Επιπολασμός άγχους 

  

Μια πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τον επιπολασμό 

των ψυχολογικών συμπτωμάτων στη υπογονιμότητα κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι 25% έως 60% των υπογόνιμων ατόμων αναφέρουν ψυχιατρικά συμπτώματα 

και ότι τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης είναι σημαντικά υψηλότερα από ό, τι 

στους γόνιμους συμμετέχοντες στη μελέτη. 

 Όσο περισσότερο ακολουθεί κάποιος τη θεραπεία, τόσο πιο συχνά 

εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους. Οι ασθενείς με μία αποτυχία 

θεραπείας είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα άγχους και οι ασθενείς με δύο 

αποτυχίες παρουσίασαν μεγαλύτερη κατάθλιψη σε σύγκριση με εκείνους χωρίς 

ιστορικό θεραπείας.  

 Ωστόσο, έχει αποδειχθεί επίσης ότι όσο πιο καταθλιπτική είναι η 

υπογόνιμη γυναίκα, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να ξεκινήσει θεραπεία 

υπογονιμότητας και τόσο πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει μετά από ένα μόνο 

κύκλο. Οι ερευνητές έχουν επίσης αποδείξει ότι παρά την καλή πρόγνωση και τη 
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διάθεση των οικονομικών πόρων για τη θεραπεία, η διακοπή οφείλεται κατά 

κανόνα σε ψυχολογικούς λόγους. 

 

 

1.1.4 Θεωρίες άγχους 

  

Οι περισσότεροι άνθρωποι στις σύγχρονες κοινωνίες διακατέχονται από 

άγχος για το πώς θα ανταπεξέλθουν στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις του 

σημερινού τρόπου ζωής. Το άγχος δεν αφορά την ηλικία: είναι δυνατόν να 

προσβάλλει μικρούς και μεγάλους σε διαφορετικό, βέβαια, βαθμό και διάρκεια. 

Φυσικά, το να μην έχει κάποιος καθόλου άγχος είναι σχετικά σπάνιο, 

αλλά και μη επιθυμητό, μιας και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανία 

και απάθεια για τη ζωή.  

 Πολλά, όμως, άτομα έρχονται αντιμέτωπα, καθημερινά, με καταστάσεις 

που τους προκαλούν υπερβολικό άγχος. Το άγχος, καθώς εμπλέκεται στην 

καθημερινή ζωή του ατόμου, είναι αναγκαίο να αποτελέσει μέσω μίας 

διαδικασίας μάθησης που μπορεί να αναχθεί με αυτόν τον τρόπο σε εμπειρία και 

εν τέλει να ενταχθεί στο πλαίσιο του ελέγχου. Τα άμεσα οφέλη  της φυσικής 

δραστηριότητας σε σχέση με την υγεία της καρδιάς έχουν γίνει γνωστά και έχουν 

τεκμηριωθεί εδώ και πολλά χρόνια 

 Το άγχος είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο σε όλη τη διάρκεια της 

ανθρώπινης ζωής. Το άγχος είναι ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής 

και η παρουσία του έχει επισημανθεί ιδιαίτερα, έτσι ώστε να έχει αναφερθεί 

ακόμα και στις εκφάνσεις των καλών τεχνών και της λογοτεχνίας όλων των 

εποχών. Ο λόγος για τη διεύρυνση της παρουσίας και της συμπερίληψης του 

άγχους στις ανθρώπινες κοινότητες είναι η πολυπλοκότητα του ανθρώπινου 

κοινωνικού, προσωπικού και οικολογικού περιβάλλοντος, οι πολλαπλές και 
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ταυτόχρονες αλληλεπιδράσεις του ανθρώπου με τα περιβάλλοντα θέματα και η 

ποικιλομορφία στην έκφραση του στρες.  

 Στις ψυχολογικές επιστήμες, συχνά παρομοιάζεται με ένα αίσθημα 

νοητικής πίεσης και έντασης. Τα χαμηλά επίπεδα στρες είναι δυνατόν να είναι 

επιθυμητά, χρήσιμα και ακόμη και υγιή. Το άγχος, με τη θετική του μορφή, είναι 

δυνατόν να βελτιώσει την βιοψυχοκοινωνική υγεία και να διευκολύνει τις 

επιδόσεις. 

 

1.1.5 Άγχος σωματική υγεία και ασθένεια 

  

Οι διαταραχές άγχους αποτελούν μια ομάδα ψυχικών διαταραχών, που 

χαρακτηρίζονται από σημαντικά αισθήματα άγχους και φόβου. Το άγχος είναι μια 

ανησυχία για τα μελλοντικά γεγονότα και ο φόβος είναι μια αντίδραση στα 

τρέχοντα γεγονότα. (Hofmann & Smits, 2008).  

  Αυτά τα συναισθήματα είναι δυνατόν να προκαλέσουν σωματικά 

συμπτώματα, όπως γρήγορο καρδιακό ρυθμό και διαταραχή. Υφίστανται πολλές 

αγχώδεις διαταραχές, όπως γενικευμένη διαταραχή άγχους, ειδική φοβία, 

διαταραχή κοινωνικού άγχους, διαταραχή ανησυχίας και διαχωρισμού, 

αγοραφοβία, διαταραχή πανικού και επιλεκτική αθωότητα. Οι άνθρωποι συχνά 

έχουν περισσότερες από μία διαταραχές άγχους (Spielberger, 2013).  

 Η αιτία των διαταραχών άγχους είναι ένας συνδυασμός γενετικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν ιστορικό 

κακοποίησης παιδιών, οικογενειακό ιστορικό ψυχικών διαταραχών και φτώχειας. 

Οι διαταραχές άγχους εμφανίζονται συχνά με άλλες ψυχικές διαταραχές, 

ιδιαίτερα μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, διαταραχή προσωπικότητας και 

διαταραχή χρήσης ουσιών.  
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 Για να διαγνωσθούν τα συμπτώματα συνήθως είναι σκόπιμο να είναι 

παρόντα για τουλάχιστον 6 μήνες, να είναι περισσότερα από ό, τι θα περίμενε 

κανείς για την κατάσταση και να μειωθεί η λειτουργία. Άλλα προβλήματα που 

είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε παρόμοια συμπτώματα περιλαμβάνουν τον 

υπερθυρεοειδισμό, τις καρδιακές νόσους, την κατανάλωση καφεΐνης και αλκοόλ 

(Wells, 2013).  

 Εμφανίζονται περίπου δύο φορές πιο συχνά στα κορίτσια από ότι αγόρια 

και γενικά αρχίζουν πριν από την ηλικία των 25 ετών. Τα πιο συνηθισμένα είναι η 

συγκεκριμένη φοβία που πλήττει περίπου το 12% και την κοινωνική διαταραχή 

άγχους που επηρεάζει το 10% σε κάποιο σημείο της ζωής τους. Αυτές 

επηρεάζουν εκείνους μεταξύ των ηλικιών 15 και 35 το πολύ και εμφανίζονται 

λιγότερο συχνά μετά την ηλικία των 55 ετών.  Τα ποσοστά φαίνεται να είναι 

υψηλότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη (Wells, 2013). 

 

1.1.6 Άγχος και συναισθήματα 

  

Το θετικό άγχος θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας για την 

παρακίνηση, την προσαρμογή και την αντίδραση στο περιβάλλον. Ωστόσο, τα 

υψηλά επίπεδα άγχους μπορούν να οδηγήσουν σε βιολογικά, ψυχολογικά και 

κοινωνικά προβλήματα και ακόμη και σε σοβαρές βλάβες για τους ανθρώπους 

(Chow et al., 2016) Το στρες είναι δυνατόν να προέρχεται είτε από εξωτερική 

πηγή περιβαλλοντικής προέλευσης, είτε προκαλείται από εσωτερικές αντιλήψεις 

του ατόμου.  

 Η τελευταία μορφή μπορεί με τη σειρά της να προκαλέσει άγχος ή / και 

άλλα αρνητικά συναισθήματα και συναισθήματα όπως τύπος, πόνο, θλίψη κ.λπ. 

και να οδηγήσει σε σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές όπως η μετατραυματική 

διαταραχή στρες στον τομέα της εκτελεστικής λειτουργίας και των γνωστικών 

επιδόσεων έχουν διερευνήσει το ρόλο διαφόρων παραγόντων στη διακύμανση της 
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ποσότητας και της ποιότητας τέτοιων διαδικασιών (Domar et al. 2011). Το άγχος 

είναι το πρόβλημα της χιλιετίας (De Berardis et al., 2014).  Η σημερινή ζωή 

μπερδεύεται με άγχος σε όλες τις πτυχές της όπως προαναφέρθηκε. Οι εξωτερικοί 

παράγοντες δεν είναι στην ουσία τους αγχωτικοί ή / και απειλητικοί, ωστόσο τα 

συστήματα των ιδεών των ατόμων τα ερμηνεύουν ως τέτοια.  

 Παρά την καθημερινή χρήση του όρου «στρες», οι μελέτες στον τομέα 

αυτό δεν έχουν αποκτήσει την κατάλληλη σύγκλιση, η οποία εν μέρει οφείλεται 

στην ασάφεια στον ορισμό του άγχους και των θεωρητικών προσεγγίσεων για τη 

μελέτη του (Frederiksen et al.,2017).  

 Με άλλα λόγια, η απόκλιση της ερευνητικής λογοτεχνίας από το άγχος 

που απορρέει από την πολυπλοκότητα και την πολυδιάστατη πολυπλοκότητα της, 

οδηγεί σε διχογνωμία στη φάση της μελέτης του άγχους (Maroufizadeh et 

al.,2015). Η παρούσα μελέτη στοχεύει να συγκεντρώσει διάφορες διαστάσεις 

βάσεων, θεωρητικά και συστηματικά βιβλιογραφική ανασκόπηση των μελετών 

στρες. Αυτή η ανασκόπηση περιλαμβάνει τη γνώση του άγχους σε τομείς όπως ο 

ορισμός, οι έννοιες, το ιστορικό, τα μοντέλα και οι επιρροές του στρες στην 

ανθρώπινη καθημερινή ζωή και ποια η συσχέτιση με την υπογονιμότητα 

(Crawford et al., 2017). 

    Μια μικρή δοκιμή που έγινε το 2014 για γυναίκες που αναζητούσαν 

θεραπεία υπογονιμότητας ή υπηρεσίες συντήρησης γονιμότητας διαπίστωσε ότι 

το άγχος και η κατάθλιψή τους επιδεινώθηκαν καθώς η θεραπεία προχώρησε. 

 Ένα άτομο είναι δυνατόν να λάβει μια διάγνωση για κατάθλιψη όταν έχει 

πέντε ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα: 

• Καταθλιπτική διάθεση για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τις 

περισσότερες μέρες 

• Απώλεια ενδιαφέροντος για τις περισσότερες δραστηριότητες, ακόμη και 

εκείνες που κάποτε είχε απολαύσει κάποιος 

• Απώλεια βάρους ή κέρδος που δεν οφείλεται σε σκόπιμη δίαιτα ή σε 

κατάσταση υγείας 
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• Κοιμάται πάρα πολύ ή πολύ λίγο 

• Αισθάνονται σωματικά αναστατωμένοι ή αργές τις περισσότερες ημέρες 

• Έχοντας χαμηλή ενέργεια τις περισσότερες ημέρες 

• Αίσθημα άνευ αξίας, ενοχής ή ντροπής 

• Πρόβλημα σκέψης σαφώς ή συγκέντρωση 

• Συχνές σκέψεις για θάνατο ή αυτοκτονία 

 Για έναν ιατρό για τη διάγνωση της κατάθλιψης, τα συμπτώματα ενός 

ατόμου δεν είναι σκόπιμο να οφείλονται σε φαρμακευτική αγωγή ή κατάχρηση 

ουσιών. Ο ιατρός θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει κάποιον για άλλες συνθήκες 

ψυχικής υγείας. 

 Αν μια άλλη κατάσταση εξηγεί με μεγαλύτερη ακρίβεια τα συμπτώματα 

ενός ατόμου, τότε ένας γιατρός είναι δυνατόν να τα διαγνώσει με αυτή την 

πάθηση και όχι με την κατάθλιψη. 

 

1.1.7 Μέτρηση του Άγχους 

  

Οι επαγγελματίες της ψυχολογίας και οι επιστήμονες έχουν μετρήσει το 

άγχος με διαφορετικές μεθόδους, καθώς το άγχος άρχισε να προσελκύει τους 

ερευνητές πριν από έναν αιώνα, χάρη σε ερευνητές ιατρικής. Η μέτρηση του 

στρες έχει εξελιχθεί πολύ μέσα από ερωτηματολόγια και εργαστηριακές εξετάσεις 

σε απλές παραλλαγές στο σπίτι, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα είναι 

διαθέσιμες στο κοινό στο εγγύς μέλλον.  

 Οι μέθοδοι μέτρησης του άγχους μπορούν να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες: ψυχολογικά ερωτηματολόγια και φυσιολογικές μετρήσεις. Αν και τα 

ερωτηματολόγια μπορούν να ρίξουν φως στο επίπεδο του στρες ενός ατόμου 

εξετάζοντας τα αντιληπτά ψυχολογικά συμπτώματα του στρες, η λήψη ακριβών 

δεδομένων από ένα ανθρώπινο σώμα απαιτεί φυσιολογικές μεθόδους μέτρησης - 
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τουλάχιστον όταν πρόκειται για έρευνα, παρακολούθηση και σύγκριση των 

επιπέδων στρες αντικειμενικά. Το πιο ακριβές αποτέλεσμα θα προέλθει πιθανώς 

από το συνδυασμό μιας αξιόπιστης μεθόδου φυσικής μέτρησης με μια 

αυτοαξιολόγηση (Miocevic et al., 2017) 

 Μια απόκριση στρες συνίσταται στην ενεργοποίηση του συμπαθητικού 

νευρικού συστήματος και του άξονα ΗΡΑ (= άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-

επινεφριδίων), με αποτέλεσμα την απελευθέρωση ορμονών στρες, όπως η 

αδρεναλίνη και η κορτιζόλη. Η αντίδραση στο άγχος, γνωστή και ως αντίδραση 

πάλης ή πτήσης, προετοιμάζει το σώμα για δράση και ενεργοποιεί όλες τις 

αλλαγές που χρειάζονται για να επιβιώσουν στην οξεία κατάσταση. 

 Το φυσιολογικό στρες μετριέται, για παράδειγμα, με την παρακολούθηση 

της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού, της συχνότητας της αναπνοής, της 

αρτηριακής πίεσης και με τη μέτρηση διαφορετικών ορμονών στρες. Οι 

μεταβολές μεταξύ αυτών των μεταβλητών μπορούν επίσης να συμβούν και για 

λόγους διαφορετικούς από το άγχος, γεγονός που καθιστά τη μέτρηση του στρες 

πιο περίπλοκη από ό, τι είναι δυνατόν να φανεί χωρίς μια εις βάθος διερεύνηση.  

Η κορτιζόλη είναι περισσότερο γνωστή ως ορμόνη στρες και έχει ζωτικό 

ρόλο στην υγεία και την ευημερία μας. Γίνεται μόνο ένας εχθρός όταν η 

παραγωγή του συνεχίζει να πηγαίνει για πολύ καιρό: αυτό καλούμε το χρόνιο 

άγχος. 

 Η μέτρηση των επιπέδων κορτιζόλης και η ανάλυση των ληφθέντων 

δεδομένων είναι δυνατόν να μας δώσει άμεση πληροφόρηση σχετικά με τη 

σωματική μας πίεση (Kirschbaum & Hellhammer 2007) 

 Η κορτιζόλη αντιδρά γρήγορα - το σώμα μας το παράγει σε δευτερόλεπτα 

μετά την αρχική πραγματοποίηση ενός αγχωτικού συμβάντος, το οποίο καθιστά 

την ορμόνη δημοφιλή και αξιόπιστο δείκτη στρες. Πραγματικά, μια υγιής 

παραγωγή κορτιζόλης ακολουθεί ένα μοτίβο που ονομάζεται ημερήσια κλίση 

κορτιζόλης. Το επίπεδο είναι σκόπιμο να είναι το υψηλότερο το πρωί, και 

μειώνεται σταδιακά καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας, που είναι το χαμηλότερο 
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όταν πρόκειται να κοιμηθούμε. Αυτός ο καθημερινός κύκλος είναι δυνατόν να 

διαταραχθεί από το άγχος, τις σκληρές προπονήσεις, ορισμένες συνθήκες υγείας, 

καθώς και μεμονωμένες διαφορές. 

 Επομένως, τα καλύτερα αποτελέσματα θα προκύψουν από την τακτική 

παρακολούθηση, η οποία δεν είναι εύκολη αν χρειαστεί ένα εργαστήριο για τις 

μετρήσεις. Ευτυχώς, το πρόβλημα αυτό δεν θα υφίσταται πια όταν είναι 

διαθέσιμα τα νεότερα λύματα μέτρησης κορτιζόλης. Η κορτιζόλη είναι δυνατόν 

να βρεθεί στο αίμα, τα ούρα, το σάλιο και τα μαλλιά και οι επιστήμονες είναι 

εξοικειωμένοι με όλους τους.   

 Ωστόσο, η σίελος περιέχει πολλές πληροφορίες του σώματος και έχει γίνει 

ένα πολύτιμο εργαλείο μεταξύ των επιστημόνων τις τελευταίες δύο δεκαετίες, 

λόγω των πολυάριθμων πλεονεκτημάτων του έναντι της μέτρησης άλλων 

σωματικών υγρών. 

 Η απελευθέρωση κορτιζόλης αρχίζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στο 

σώμα.  Είναι πιο αξιόπιστο σε σύγκριση με τη φλεβοκέντηση σε ανθρώπους που 

φοβούνται τις βελόνες ή νιώθουν νευρικοί για τη δοκιμασία αίματος: μεταξύ 

αυτών, η δειγματοληψία είναι δυνατόν να αυξήσει την ποσότητα της κορτιζόλης 

και να προκαλέσει το αποτέλεσμα. Οι δυνατότητες μέτρησης της πίεσης με σίενο 

στους τομείς της διάγνωσης, της έρευνας και της παρακολούθησης της υγείας 

είναι τεράστιες. Προφανώς, η μέτρηση της κορτιζόλης απαιτεί ακριβή χρονισμό 

και δεδομένα για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο απαιτούνται κατάλληλες οδηγίες όπως και η συμβουλή κάποιου ειδικού. 

 Αλλά όταν γίνεται με ακρίβεια, η μέτρηση της σιελογόνης κορτιζόλης 

δίνει άμεση πληροφόρηση σχετικά με το επίπεδο σωματικής πίεσης και έχει 

πολλές πρακτικές εφαρμογές στην υγειονομική περίθαλψη, την ευεξία και τη 

διαχείριση του στρες. 
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1.2 Αιτίες άγχους 

  

Ορισμένες τυπικές αιτίες οξείας ή χρόνιας καταπόνησης περιλαμβάνουν 

άτομα: 

• Που ζουν μέσα από μια φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή 

• Που ζουν με χρόνια ασθένεια 

• Επιβιώνοντας απειλητικό για τη ζωή ατύχημα ή ασθένεια 

• Που είναι το θύμα ενός εγκλήματος 

Αντιμετωπίζοντας οικογενειακούς παράγοντες όπως: 

• Σε καταχρηστική σχέση 

• Σε δυσάρεστη συμβίωση 

• Σε παρατεταμένη διαδικασία διαζυγίου 

• Με θέματα παιδικής επιμέλειας 

• Σε φροντίδα και επιμέλεια για έναν αγαπημένο με μια χρόνια ασθένεια 

όπως άνοια 

• Που ζουν στη φτώχεια ή είναι άστεγοι 

• Που εργάζονται σε ένα επικίνδυνο επάγγελμα έχοντας λίγη ισορροπία 

μεταξύ της εργασίας και της ζωής,  

• Με εργασία σε δυσάρεστο περιβάλλον 

• Στρατιωτική ανάπτυξη 

 Δεν υπάρχει τέλος στα πράγματα που μπορούν να προκαλέσουν το άγχος 

ενός ατόμου επειδή είναι τόσο διαφορετικά όσο είναι οι άνθρωποι. 

 Όποια και αν είναι η αιτία, η επίδραση στο σώμα μπορεί να είναι σοβαρή 

αν παραμείνει χωρίς διαχείριση.  
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1.3 Συμπτώματα άγχους 

 

 Τα συμπτώματά μπορούν να είναι διαφορετικά. Παρόλο που είναι απίθανο 

να τα υπάρχουν όλα μαζί παρακάτω είναι μερικά πράγματα που μπορεί να 

αντιμετωπίσει κάποιος εάν είναι υπό άγχος: 

• Χρόνιος πόνος 

• Αϋπνία και άλλα προβλήματα ύπνου 

• Χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση 

• Πεπτικά προβλήματα 

• Βουλιμία ή ανορεξία 

• Δυσκολία συγκέντρωσης και λήψης αποφάσεων 

• Κούραση 

 

 Μπορεί κάποιος να αισθάνεται συγκλονισμένος για κάποιους λόγους, 

ευερέθιστος ή φοβισμένος. Είτε το γνωρίζει είτε όχι, μπορεί να πίνει ή να καπνίζει 

περισσότερο από ό, τι συνήθιζε. Να έχει καλύτερη κατανόηση των σημείων και 

των συμπτωμάτων υπερβολικού στρες.  

 Οι πονοκέφαλοι λόγω άγχους, επίσης γνωστοί ως πονοκέφαλοι έντασης, 

οφείλονται σε έντονους μυς στο κεφάλι, το πρόσωπο και το λαιμό. Μερικά από τα 

συμπτώματα μιας κεφαλαλγίας στρες είναι: 

• ήπιο έως μέτριο βαρετό πόνο στο κεφάλι 

• μια ζώνη πίεσης γύρω από το μέτωπο 

• ευαισθησία του τριχωτού της κεφαλής 

 Πολλά πράγματα μπορούν να προκαλέσουν πονοκέφαλο έντασης. Αλλά οι 

σφιχτοί μύες μπορεί να οφείλονται σε συναισθηματικό στρες ή άγχος. Έρευνα για 

το πώς αλληλεπιδρά το σωματικό στρες με το ανοσοποιητικό σύστημα βρίσκεται 

σε εξέλιξη. Θεωρείται ότι το φυσικό άγχος μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που 

θεραπεύεται κάποιος από ένα έλκος. Το σωματικό στρες μπορεί να οφείλεται σε: 
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    - τραύμα ή τραυματισμό του εγκεφάλου ή του κεντρικού νευρικού συστήματος 

    - σοβαρή μακροχρόνια ασθένεια ή τραυματισμό 

    - μια χειρουργική επέμβαση 

 Η καούρα και ο πόνος ενός έλκους στομάχου μπορεί να οδηγήσει σε 

συναισθηματικό στρες.  

 

Επίδραση στη διατροφή 

 Μερικοί άνθρωποι αντιδρούν στο στρες με το φαγητό, ακόμα κι αν δεν 

πεινούν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη λήψη βάρους και σε πλήθος 

προβλημάτων υγείας. Και δεν κάνει τίποτα για να λύσει το άγχος. 

 

 Το άγχος στην εργασία 

 Η εργασία μπορεί να αποτελέσει πηγή μεγάλου άγχους για πολλούς 

λόγους. Αυτό το είδος άγχους μπορεί να είναι περιστασιακό ή χρόνια. 

Το άγχος στην εργασία μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή: 

• έλλειψης εξουσίας ή έλεγχο του τι συμβαίνει   όταν κάποιος νιώθει 

κολλημένος σε μια δουλειά που δεν του αρέσει και δεν βλέπει 

εναλλακτικές λύσεις    να κάνει πράγματα που δεν νομίζει ότι πρέπει να 

κάνει    αντιμετωπίζοντας μια σύγκρουση με έναν συνάδελφο   είτε έχει 

μεγάλο όγκο εργασίας. 

 Εάν κάποιος είναι σε μια εργασία που μισεί ή ανταποκρίνεται πάντα στις 

απαιτήσεις των άλλων χωρίς έλεγχο, το στρες φαίνεται αναπόφευκτο. Μερικές 

φορές, η διακοπή ή η μάχη για περισσότερη ισορροπία εργασίας και ισορροπίας 

ζωής είναι το σωστό πράγμα που πρέπει να εφαρμοστεί.  
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 Φυσικά, ορισμένες θέσεις εργασίας είναι πιο επικίνδυνες από άλλες. Η 

εξεύρεση ισορροπίας και η διαχείριση του άγχους είναι σημαντική για τη 

διατήρηση της ψυχικής υγείας.  

 

Στρες και άγχος 

 Το στρες και το άγχος συχνά συμβαδίζουν. Το άγχος προέρχεται από τις 

απαιτήσεις που επιβάλλονται στον εγκέφαλο και στο σώμα. Το άγχος είναι όταν 

αισθάνεται κάποιος υψηλά επίπεδα ανησυχίας, ανησυχίας ή φόβου. 

 Το άγχος μπορεί να είναι σίγουρα μια παραλλαγή του επεισοδιακού ή 

χρόνιου στρες.  Τόσο το στρες όσο και το άγχος μπορεί να έχει σοβαρό αρνητικό 

αντίκτυπο στην υγεία, καθιστώντας πιο πιθανό να αναπτυχθεί: 

• υψηλή πίεση του αίματος 

• καρδιακές νόσοι  

• Διαβήτης 

• διαταραχή πανικού 

• κατάθλιψη 

 

Μπορεί να αντιμετωπιστεί το άγχος. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν 

πολλές στρατηγικές και πόροι που μπορούν να βοηθήσουν. Ο στόχος της 

διαχείρισης του στρες δεν είναι να φύγει πλήρως. Δεν είναι μόνο αδύνατο, αλλά, 

το άγχος μπορεί να είναι υγιές σε ορισμένες περιπτώσεις. 

 Προκειμένου να διαχειριστεί κάποιος το άγχος, πρώτα πρέπει να εντοπίσει 

τα πράγματα που του προκαλούν άγχος. Με τον καιρό, η διαχείριση των επιπέδων 

στρες μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί ο κίνδυνος για ασθένειες που σχετίζονται με 

το άγχος.  

Ακολουθούν ορισμένοι βασικοί τρόποι για τη διαχείριση του στρες: 
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• υγιεινή διατροφή 

• 7-8 ώρες ύπνου κάθε βράδυ 

• τακτική άσκηση 

• μικρότερη χρήση καφεΐνης και αλκοόλ 

• επιδίωξη σύναψης κοινωνικών επαφών και διατήρηση αυτών 

• Ξεκούραση και χαλάρωση,  

• Εφαρμογή τεχνικών διαλογισμού όπως βαθιά αναπνοή 

 Αυτές οι συνθήκες μπορούν να αντιμετωπιστούν με θεραπεία, εφόσον 

κάποιος ζητήσει βοήθεια. Μπορεί επίσης να συμβουλευτεί έναν θεραπευτή ή 

άλλο επαγγελματία ψυχικής υγείας.  
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Κεφάλαιο 2ο Υπογονιμότητα. 

2.1 Αιτίες μείωσης της γονιμότητας.  

  

Η σχέση μεταξύ άγχους και υπογονιμότητας έχει συζητηθεί εδώ και 

χρόνια. Οι γυναίκες με υπογονιμότητα αναφέρουν αυξημένα επίπεδα άγχους και 

κατάθλιψης, οπότε είναι σαφές ότι η υπογονιμότητα προκαλεί άγχος. Αυτό που 

είναι λιγότερο σαφές, ωστόσο, είναι εάν το άγχος προκαλεί ή όχι υπογονιμότητα. 

Ο αντίκτυπος της δυσφορίας στο αποτέλεσμα της θεραπείας είναι 

δύσκολο να διερευνηθεί για διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων 

ανακριβών μέτρων αυτοαναφοράς και αισθήσεων αυξημένης αισιοδοξίας κατά 

την έναρξη της θεραπείας. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη έρευνα έχει τεκμηριώσει την 

αποτελεσματικότητα των ψυχολογικών παρεμβάσεων στην ελάττωση της 

ψυχολογικής δυσφορίας καθώς επίσης και της σημαντικής αύξησης των 

ποσοστών εγκυμοσύνης.  

 Μια προσέγγιση γνωστικής-συμπεριφορικής ομάδας είναι δυνατόν να 

είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη και των δύο στόχων. 

Δεδομένων των επιπέδων κινδύνου που αναφέρθηκαν από πολλές στείρες 

γυναίκες, είναι ζωτικής σημασίας να επεκταθεί η διαθεσιμότητα αυτών των 

προγραμμάτων (Li et al., 2016) 

 Η υπογονιμότητα είναι συχνά ένας σιωπηλός αγώνας. Οι ασθενείς που 

αγωνίζονται να συλλάβουν αναφέρουν συναισθήματα κατάθλιψης, άγχους, 

απομόνωσης και απώλειας ελέγχου. Τα επίπεδα κατάθλιψης σε ασθενείς με 

υπογονιμότητα έχουν συγκριθεί με ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο. 

Εκτιμάται ότι 1 στα 8 ζευγάρια (ή το 12% των παντρεμένων γυναικών) έχουν 

πρόβλημα να μείνουν έγκυες ή να υποφέρουν από εγκυμοσύνη.  

 Παρά την επικράτηση της υπογονιμότητας, η πλειονότητα των 

υπογόνιμων γυναικών δεν μοιράζονται την ιστορία τους με την οικογένεια ή τους 

φίλους τους, αυξάνοντας έτσι την ψυχολογική τους ευαισθησία. Η αδυναμία 
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αναπαραγωγής φυσικά είναι δυνατόν να προκαλέσει συναισθήματα ντροπής, 

ενοχής και χαμηλής αυτοεκτίμησης. Αυτά τα αρνητικά συναισθήματα είναι 

δυνατόν να οδηγήσουν σε ποικίλους βαθμούς κατάθλιψης, άγχους, δυστυχίας και 

κακής ποιότητας ζωής (Gameiro et al., 2012) 

 Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής (ART) (assisted reproductive technology) διατρέχουν σημαντικό 

κίνδυνο εμφάνισης ψυχιατρικών διαταραχών και είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζονται, να αναγνωρίζονται και να βοηθιούνται αυτοί οι ασθενείς καθώς 

αντιμετωπίζουν τη διάγνωση και τη θεραπεία της υπογονιμότητα (Ying et al., 

2016) 

 Η υπογονιμότητα είναι μια κρίση ζωής που επηρεάζει ασθενείς από όλο 

τον κόσμο. Οι ασθενείς εμφανίζουν μια τεράστια συναισθηματική αναταραχή ως 

αποτέλεσμα της διάγνωσής τους. Ο κίνδυνος κατάθλιψης, άγχους και κινδύνου 

είναι υψηλός για τους υπογόνιμους ασθενείς. 

 Έχει υποτεθεί από παλαιότερα χρόνια ότι το άγχος είναι δυνατόν να 

εμποδίσει τη γονιμότητα. Αυτό θέτει ένα από τα πιο συναρπαστικά ερωτήματα 

στο μυαλό / το σώμα: κάνει η υπογονιμότητα να προκαλέσει άγχος ή το άγχος 

προκαλεί υπογονιμότητα; (Domar et al. 2009) Η μέχρι στιγμής απάντηση δεν 

είναι σαφής. Η σχέση μεταξύ δυσφορίας και υπογονιμότητας είναι δυνατόν να 

μην έχει σαφή αιτία και αποτέλεσμα.  

 Είναι οριστικό το γεγονός ότι η υπογονιμότητα οδηγεί σε σημαντική 

δυσφορία και ότι οι ψυχολογικές παρεμβάσεις είναι πιθανό να σχετίζονται με 

μειώσεις στην κατάθλιψη και αυξήσεις στα ποσοστά εγκυμοσύνης. Ωστόσο, ο 

αντίκτυπος της δυσφορίας στο αποτέλεσμα της θεραπείας είναι λιγότερο 

οριστικός (Hammerli et al., 2009) 

 Μία από τις κύριες προκλήσεις για την αξιολόγηση των επιπέδων 

κινδύνου στις γυναίκες με υπογονιμότητα είναι η ακρίβεια των μέτρων 

αυτοελέγχου. Είναι πιθανό οι γυναίκες να υποκρίνονται ότι είναι καλά για να 

φαίνονται διανοητικά πιο υγιείς από ό, τι είναι. Είναι επίσης πιθανό οι γυναίκες 
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να αισθάνονται την αίσθηση ελπίδας / αυξημένης αισιοδοξίας πριν την έναρξη 

της θεραπείας υπογονιμότητας, που είναι όταν συλλέγονται οι περισσότερες 

εκτιμήσεις της δυσφορίας. Μερικές πρώτες μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι οι στείρες γυναίκες δεν ανέφεραν σημαντικές διαφορές στα συμπτώματα 

άγχους και κατάθλιψης σε σχέση με τις γόνιμες γυναίκες. 
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2.2 Παράγοντες υπογονιμότητας 

  

Ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους τομείς στον τομέα της 

αναπαραγωγικής ιατρικής είναι ο πιθανός αντίκτυπος των ψυχολογικών 

παραγόντων στα ποσοστά της εγκυμοσύνης. Παρόλο που υφίστανται πολλά 

ιστορικά παλαιών συζύγων που υποστηρίζουν την αντίληψη ότι η τάση εμποδίζει 

τη λειτουργία αναπαραγωγής, αυτή η θεωρία ήταν δύσκολο να επιβεβαιωθεί.  

 Έχουν υπάρξει δεκτές μελέτες που έχουν διερευνήσει τη σχέση μεταξύ 

ψυχολογικών συμπτωμάτων πριν και κατά τη διάρκεια των κύκλων ART και των 

επακόλουθων ποσοστών πρόγνωσης, με συγκρουόμενα αποτελέσματα.  

Μερικοί έχουν δείξει ότι όσο πιο θλιμμένα είναι τα γυναικά πριν και κατά 

τη διάρκεια της θεραπείας, τόσο χαμηλότερα είναι τα ποσοστά pregnancy, 16-19 

ενώ άλλες μελέτες δεν έχουν (Gameiro et al., 2013) 

 Υφίστανται πολλές πιθανές εξηγήσεις για αυτές τις αποκλίσεις. Το ένα 

είναι ότι οι άνθρωποι ενδέχεται να μην αναφέρουν με ακρίβεια το επίπεδο 

δυσφορίας τους κατά την ολοκλήρωση των ψυχολογικών ερωτηματολογίων. Η 

έρευνα υποστηρίζει αυτήν την θεωρία (Domar et al., 2015) Σε μια μελέτη της 

γονιμότητας σε 339 γυναίκες στην Ηνωμένο Βασίλειο που προσπαθούσαν να 

συλλάβουν, τα αυτοαναφερόμενα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους και τάσης δεν 

σχετίζονταν σημαντικά με το χρόνο μέχρι την πρόγνωση της εγκυμοσύνης ( Rich 

et al., 2016). Ωστόσο, σε μια παρόμοια μελέτη σε 501 γυναίκες στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, τα επίπεδα της σιαλικής α-αμυλάσης, μιας βιοδείκτης τάσης, 

συσχετίστηκαν σημαντικά με το χρόνο μέχρι την πρόωρη κύηση. Οι γυναίκες 

στην υψηλότερη τεταρτημόριο των επιπέδων α-αμυλάσης κατά την έναρξη της 

μελέτης είχαν διπλάσιες πιθανότητες να υποφέρουν στη συνέχεια από τη 

υπογονιμότητα .  

 Τέλος, σε πρόσφατη μελέτη σε 135 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 

εξωσωματική γονιμοποίηση, η κορτιζόλη μετρήθηκε μέσω δειγματοληψίας 
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μαλλιών, η οποία μετρά επίπεδα από τους προηγούμενους 3 έως 6 μήνες. Τα 

επίπεδα της κορτιζόλης στα μαλλιά συσχετίστηκαν σημαντικά με τα ποσοστά 

πρόγνωσης (P = 0,017). Αυτά τα ευρήματα ταιριάζουν με το ότι τα ψυχολογικά 

συμπτώματα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην γονιμότητα (Verkujilen et al.,  2016) 

 Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων 

(ACOG), μελέτες αποκαλύπτουν ότι οπουδήποτε από το 10% έως το 25% όλων 

των κλινικά αναγνωρισμένων εγκυμοσυνών θα τερματιστεί σε αποβολή 

(Karimzadeh et al., 2017) 

 Η απώλεια της εγκυμοσύνης συμβαίνει για πολλούς λόγους, ένας από τους 

κορυφαίους είναι η χρωμοσωμική ανωμαλία του εμβρύου. Οι ασθενείς που 

παρουσιάζουν απώλεια εγκυμοσύνης ικανοποίησαν τα κριτήρια για διαταραχή 

μετατραυματικού στρες. η πλειοψηφία των γυναικών αναφέρουν ότι πάσχουν από 

άγχος και κατάθλιψη (An et al., 2013). 

 Πολλοί ασθενείς που υποβάλλονται σε ART εκμεταλλεύονται μια σχετικά 

νέα επιστημονική πρόοδο γνωστή ως προεμφυτευτική γενετική εξέταση (PGS) 

(preimplantation genetic screening). Το PGS επιτρέπει στους επιστήμονες να 

αναγνωρίσουν τα χρωμοσωμικά ελαττώματα μέσω της βιοψίας μιας 

βλαστοκύστης και έτσι να επιτρέψουν τη μεταφορά μόνο των φυσιολογικών 

βλαστοκυττάρων.  

 Οι ασθενείς που επωφελούνται από αυτές τις εξετάσεις είναι δυνατόν να 

αυξήσουν την πιθανότητα εγκυμοσύνης εξαλείφοντας τα έμβρυα που πιθανώς θα 

οδηγήσουν σε αποβολή (Lancastle et al., 2008). Το PGS κερδίζει τη 

δημοτικότητα, με ορισμένα κέντρα ART να μεταφέρουν μόνο μία PGS 

φυσιολογική βλαστοκύστη ανά κύκλο (Boivin 2003). 

 Ωστόσο, υφίστανται μειονεκτήματα αυτής της νέας επιστήμης για τους 

ασθενείς: το κόστος της PGS είναι δυνατόν να προσθέσει χιλιάδες δολάρια σε 

έναν ήδη δαπανηρό κύκλο θεραπείας, μερικά έμβρυα να μην επιβιώσουν μέχρι 

την πέμπτη ημέρα τους, δηλαδή όταν είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί η 

βιοψία, οι ασθενείς θα διαπιστώσουν ότι δεν υφίστανται χρωμοσωμικώς 
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φυσιολογικές βλαστοκύστες για μεταφορά, οι οποίες είναι δυνατόν να είναι 

συναισθηματικά καταστροφικές.  

 Επιπλέον, επειδή η βλαστοκύστη υποβάλλεται σε βιοψία γύρω από την 5η 

ημέρα της ανάπτυξης και χρειάζονται μέχρι 2 εβδομάδες για να ληφθούν τα 

αποτελέσματα της βιοψίας, όλες οι βλαστοκύστες παγώνουν μετά από βιοψία και 

εάν διαπιστωθεί αργότερα ότι είναι φυσιολογικές, η ασθενής είναι σκόπιμο να 

περιμένει τουλάχιστον ένα μήνα πριν να μπορέσει να υποβληθεί σε κύκλο 

απόψυξης για τη μεταφορά της βλαστοκύστης βιοψίας (Terzioglu et al., 2016). 

 Επομένως, η PGS προσθέτει μια άλλη περίοδο αναμονής. αντί της 

αναμονής μεταξύ της μεταφοράς και της τεστ εγκυμοσύνης, υφίστανται δύο 

περιόδους: περιμένουν τα αποτελέσματα της βιοψίας και στη συνέχεια 

περιμένουν μεταξύ της μεταφοράς και της τεστ εγκυμοσύνης. Ορισμένοι ασθενείς 

θα μείνουν έγκυοι αρκετά εύκολα από την ART, κατανοώντας τον πρώτο κύκλο 

τους. Ωστόσο, αυτή είναι η εξαίρεση. για πολλούς είναι δυνατόν να χρειαστούν 

χρόνια ή να μην συμβεί καθόλου (Ockhuijsen et al., 2014). 

 Η αιτία της υπογονιμότητας  δεν είναι πάντα σαφής. Είναι δυνατόν να 

είναι μια υποκείμενη κατάσταση υγείας, όπως το σύνδρομο πολυκυστικών 

ωοθηκών (PCOS), (polycystic ovarian syndrome) η ενδομητρίωση ή η 

υπογονιμότητα του ανδρικού παράγοντα ή η απογοητευτική διάγνωση 

ανεξήγητης υπογονιμότητας .  

 Η γνώση της βασικής αιτίας της διάγνωσης της υπογονιμότητας  είναι 

δυνατόν να μειώσει την επιβάρυνση των ασθενών καθώς κατανοούν γιατί είναι 

δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο. ενώ εξακολουθούν να είναι σπασμένα στην 

καρδιά, μπορούν να κατηγορήσουν "κάτι". Ασθενείς με ανεξήγητη 

υπογονιμότητα δεν γνωρίζουν γιατί δεν μπορούν να μείνουν έγκυες. Είναι 

δυνατόν να γίνουν εμμονή με αυτή τη διάγνωση. Στην πραγματικότητα, οι στείρες 

γυναίκες είναι δυνατόν να εμφανίζουν υψηλό ποσοστό εμμονής.   

 Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η άσκηση, η διατροφή, η πρόσληψη 

καφεΐνης και ο ύπνος, είναι δυνατόν να μεταβληθούν ως μια προσπάθεια να 
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αντιστραφεί η διάγνωση. Για μερικούς, αυτές οι αλλαγές που συνδυάζονται με 

θεραπεία ART είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε εγκυμοσύνη. για άλλους, 

δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν. Υφίστανται δεκάδες μελέτες σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα των ψυχολογικών παρεμβάσεων στις γυναίκες με 

υπογονιμότητα, με αποτελέσματα όπως τα ποσοστά εγκυμοσύνης / ποσοστά 

ζωντανών γεννήσεων καθώς και πολλαπλά μέτρα ψυχολογικής δυσφορίας. 

Δυστυχώς, οι διάφορες μετα-αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα 

τελευταία 14 χρόνια αποτυγχάνουν να συμφωνήσουν στα αποτελέσματα. Η 

Boivin περιέλαβε 25 μελέτες στη μετα-ανάλυση της (Farren et al., 2016). 

 Τα συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα ήταν τα εξής 

(Massey et al., 2016):  

• Οι παρεμβάσεις είχαν μεγαλύτερη επίδραση στη μείωση του αρνητικού 

αντίκτυπου από τη διαπροσωπική λειτουργία,     

• Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά εγκυμοσύνης,     

• Οι ομαδικές παρεμβάσεις που περιλάμβαναν την πραγματική απόκτηση 

δεξιοτήτων ήταν πιο αποτελεσματικές από τις συμβουλευτικές.     

• Οι άνδρες και οι γυναίκες επωφελήθηκαν εξίσου. 

 Οι Hammerli et al περιείχαν ελεγχόμενες μελέτες στη μετα-ανάλυση τους 

και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ψυχολογικές παρεμβάσεις δεν συνδέονται 

με σημαντικές αλλαγές στην ψυχολογική κατάσταση και ότι οι ασθενείς που δεν 

έλαβαν ART παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά εγκυμοσύνης. Επίσης 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι παρεμβάσεις έξι ή περισσοτέρων 

συνεδριάσεων είχαν μεγαλύτερη επίπτωση από τις συντομότερες (Xu et al., 

2017).  

 Οι Ying et al περιλάμβαναν μόνο 20 τυχαιοποιημένες μελέτες στη 

συστηματική τους ανασκόπηση. Συμπεραίνουν ότι υπήρξαν μεθοδολογικά 

ζητήματα με τις μελέτες που ανέφεραν σημαντικά αποτελέσματα τόσο για τα 

ποσοστά εγκυμοσύνης όσο και για την ψυχολογική δυσχέρεια και συνέστησαν να 

διεξαχθούν πιο αυστηρές έρευνες, ειδικά στον πιο αγχωτικό χρόνο για τους 
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ασθενείς με υπογονιμότητα: αναμονή των αποτελεσμάτων του τεστ εγκυμοσύνης 

(Rooney et al., 2016).  

 Οι Frederiksen et al περιλάμβαναν 39 μελέτες και ανέφεραν τόσο ποσοστά 

εγκυμοσύνης όσο και ψυχολογικά συμπτώματα. Το συμπέρασμα ήταν ότι 

υπήρχαν στατιστικά σημαντικές και ισχυρές συνολικές επιπτώσεις 

ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων ... "τόσο στα ποσοστά εγκυμοσύνης όσο και σε 

διάφορα διαφορετικά ψυχολογικά συμπτώματα". Τα συμπεράσματα ήταν επίσης 

ότι τα μεγέθη των επιπτώσεων ήταν μεγαλύτερα για τις γυναίκες από ό, τι για 

τους άνδρες και τα υψηλότερα ποσοστά εγκυμοσύνης που σχετίζονται με 

μεγαλύτερες μειώσεις άγχους (Rooney et al.,  2016). 

 Μια άλλη συστηματική ανάλυση του 2016, μια επισκόπηση του Cochrane, 

περιλάμβανε επίσης 39 μελέτες, αλλά οι συγγραφείς δήλωσαν ότι η ποιότητα των 

περιλαμβανόμενων μελετών δεν δικαιολογεί κανένα συμπέρασμα.   

Τέλος, η αναθεώρηση του 2016 περιελάμβανε μόνο 12 μελέτες εκ των 

οποίων επτά ήταν σχέδια παρέμβασης (Clifton et al., 2016). Τα συμπεράσματα 

που βασίζονται σε αυτές τις επτά μελέτες ήταν ότι οι ψυχολογικές παρεμβάσεις 

συνδέονται με λιγότερη ψυχολογική δυσχέρεια, υψηλότερα ποσοστά 

εγκυμοσύνης και βελτιωμένη ικανοποίηση του γάμου. Είναι προφανές ότι οι 

ασθενείς με υπογονιμότητα αντιμετωπίζουν δυσφορία, κατάθλιψη, άγχος και 

μειωμένη ποιότητα ζωής. Είναι σημαντικό οι παροχείς υπογονιμότητας  και οι 

σύμβουλοι να προσφέρουν βοήθεια σε αυτούς τους ασθενείς μέσω ψυχολογικών 

παρεμβάσεων και συναισθηματικής υποστήριξης (Boivin et al.,2011). 

 Το πρόγραμμα Mind / Body for Infertility δημιουργήθηκε και ξεκίνησε 

τον Σεπτέμβριο του 1987. Επειδή οι ψυχολογικές παρεμβάσεις για τους 

υπογόνιμους ασθενείς μπορούν να βελτιώσουν τις ψυχολογικές εκβάσεις και τις 

συζυγικές σχέσεις καθώς και την αύξηση της διατήρησης των ασθενών και τη 

βελτίωση των ποσοστών εγκυμοσύνης, υποτίθεται ότι ένα κλινικό πρόγραμμα 

βασισμένο στην έρευνα τη δυνατότητα να επιτύχουν όλους αυτούς τους στόχους. 

Το πρόγραμμα έχει δέκα συνεδρίες, είναι ένα μοντέλο ομάδας και οι εταίροι των 

συμμετεχόντων παρακολουθούν τρεις από αυτές τις συνεδρίες. Η θεραπεία 



 34 

μυαλού / σώματος έχει αποδειχθεί ένας επιτυχημένος τρόπος για να μειωθεί το 

άγχος και να αυξηθούν τα ποσοστά εγκυμοσύνης και παρέχει στους ασθενείς 

δεξιότητες στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, εκπαίδευση χαλάρωσης, 

αλλαγές στον τρόπο ζωής, περιοδικότητα, αυτογνωσία και κοινωνική υποστήριξη 

(Volgsten et al., 2008). 

 Το πρόγραμμα Mind / Body περιλαμβάνει δύο συνεδρίες γνωστικής 

συμπεριφορικής θεραπείας (CBT), (cognitive behavioral therapy)  μια μορφή 

ψυχοθεραπείας που δίνει έμφαση στον σημαντικό ρόλο της σκέψης στο πώς 

νιώθουμε και τι κάνουμε. Οι συμμετέχοντες αμφισβητούν τα αυτόματα σκεύη 

σκέψης, όπως «ποτέ δεν θα έχω ένα μωρό», «η υπογονιμότητα είναι μόνο δικό 

μου λάθος», ή «ο σύζυγός μου θα με αφήσει για μια εύφορη γυναίκα». 

Οι τεχνικές χαλάρωσης έχουν αποδειχθεί ευρέως ότι μειώνουν τα 

αρνητικά συναισθήματα σε ένα φάσμα ιατρικών ασθενών. Ειδικότερα, έχουν 

αποδειχθεί ότι μειώνουν σημαντικά τα επίπεδα άγχους σε γυναίκες που 

υποβάλλονται σε θεραπεία υπογονιμότητας. Οι ασθενείς μαθαίνουν μια 

διαφορετική τεχνική κάθε εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της προοδευτικής 

χαλάρωσης των μυών, της hatha yoga, του διαλογισμού, των εικόνων κ.λπ., και 

ενθαρρύνονται να δοκιμάσουν τον καθένα και στη συνέχεια να ασκήσουν 

εκείνους που είναι πιο αποτελεσματικοί γι 'αυτούς. Μια μελέτη τόσο των ανδρών 

όσο και των γυναικών υπογονιμότητας εξέτασε το όφελος της εκφραστικής 

γραφής (americanpregnancy.org). 

 Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι και οι δύο εταίροι παρουσίασαν μειωμένα 

συμπτώματα κατάθλιψης Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα mind / body 

πραγματοποιούν μια άσκηση περιοδικών κατά την έβδομη σύνοδο του 

προγράμματος και ενθαρρύνονται να συνεχίσουν εάν το θεωρούν χρήσιμο. 

Επίσης, ενθαρρύνονται να διατηρούν ένα ημερήσιο ημερολόγιο ευγνωμοσύνης 

(Pasch et al.,  2012). 

 Η ευαισθησία χρησιμοποιείται συνήθως ως στρατηγική αντιμετώπισης για 

τους ασθενείς με υπογονιμότητα και εισάγεται νωρίς στο πρόγραμμα. Μια μελέτη 

των πρώτων ασθενών με εξωσωματική γονιμοποίηση που τυχαιοποιήθηκαν σε 
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μια παρεμβατική παρέμβαση έναντι ελέγχου, διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που 

παρακολούθησαν την επέμβαση αποκάλυψαν μια σημαντική αύξηση της 

προσοχής, της αυτοσυγκέντρωσης, των στρατηγικών αντιμετώπισης βασισμένων 

σε νόημα και, κυρίως, είχαν υψηλότερα ποσοστά εγκυμοσύνης (Lynch et al., 

2014). 

 Έχουν υπάρξει αρκετά RCTs σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος mind / body. Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν σημαντικά 

χαμηλότερα επίπεδα δυσφορίας καθώς και υψηλότερο ποσοστό εγκυμοσύνης από 

τα άτομα ελέγχου (Sejbaek et al., 2013). 

 

2.2.1 Αυτοδιαχειριζόμενες παρεμβάσεις 

  

Οι ψυχολογικές επεμβάσεις δεν χρειάζονται απαραιτήτως από έναν 

κλινικό ιατρό. υφίστανται διαθέσιμες επίσης αυτοδιαχειριζόμενες επιλογές. Μια 

τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη προοπτική μελέτη 166 πρωτοπαθεισών ασθενών με 

εξωσωματική γονιμοποίηση αξιολόγησε τη χρήση μίας αυτοδιαχειριζόμενης 

θεραπευτικής αντιμετώπισης και αντιμετώπισης της χαλάρωσης (CCRI) 

(cognitive coping and relaxation intervention) Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι 

ασθενείς που χρησιμοποίησαν την CCRI (cognitive coping and relaxation 

intervention) εμφάνισαν μεγαλύτερη θετική επανεξέταση, βελτίωσαν την QoL 

(quality of life) και ανέφεραν λιγότερο άγχος. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην 

παρέμβαση είχαν 67% χαμηλότερο ποσοστό απόρριψης από τους ελέγχους 

(Holley et al., 2015). 

 Η περίοδος αναμονής 2 εβδομάδων μεταξύ της εμβρυομεταφοράς και της 

δοκιμής εγκυμοσύνης αναγνωρίστηκε ως πολύ αγχωτικός χρόνος κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας με εξωσωματική γονιμοποίηση. Ένα άλλο 

αυτοδιαχειριζόμενο εργαλείο είναι η Θετική Επανεξέταση Αντιμετώπισης 

Παρέμβασης (PRCI). Το PCRI ενθαρρύνει μια μορφή αντιμετώπισης που βοηθά 
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τους ανθρώπους να λαμβάνουν υπόψη τις θετικές πτυχές των αγχωτικών 

καταστάσεων. Μια στρατηγική ιδιαίτερα χρήσιμη για απρόβλεπτους και 

ανεξέλεγκτους στρεσογόνους παράγοντες όπως η περίοδος αναμονής 2 

εβδομάδων (Lynch et al., 2012). Η έρευνα σχετικά με αυτό το εργαλείο έχει βρει 

ωφέλιμο να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής 2 

εβδομάδων. 

Μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη προοπτική πιλοτική μελέτη 

περιελάμβανε μια ηλεκτρονική έκδοση του προγράμματος μυαλού / σώματος. Οι 

γυναίκες που τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα παρέμβασης παρουσίασαν σημαντική 

μείωση του άγχους και της κατάθλιψης και υψηλότερο ποσοστό εγκυμοσύνης 

(Pasch et al., 2016). 

 

2.2.2 Επιδημιολογία υπογονιμότητας 

  

Η υπογονιμότητα είναι μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την 

αποτυχία να καθιερωθεί κλινική εγκυμοσύνη μετά από 12 μήνες κανονικής και 

απροστάτευτης σεξουαλικής επαφής. Υπολογίζεται ότι επηρεάζει μεταξύ 8 και 

12% των ζευγαριών ηλικίας αναπαραγωγής παγκοσμίως. Οι άνδρες βρέθηκαν να 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για το 20-30% των περιπτώσεων υπογονιμότητας, 

αλλά συνεισφέρουν στο 50% των περιπτώσεων συνολικά. Η δευτερογενής 

υπογονιμότητα είναι η πιο συνηθισμένη μορφή γυναικείας υπογονιμότητας  σε 

όλο τον κόσμο, συχνά λόγω λοιμώξεων του αναπαραγωγικού συστήματος. Οι 

τρεις κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την αυθόρμητη πιθανότητα σύλληψης 

είναι ο χρόνος της ανεπιθύμητης μη σύλληψης, η ηλικία της γυναίκας και η 

υπογονιμότητα που σχετίζεται με τη νόσο. Η πιθανότητα να γίνει αυθόρμητα 

έγκυος μειώνεται με τη διάρκεια πριν από τη σύλληψη (Sejbaek et al.,2013). 

 Η μείωση της γονιμότητας σε γυναίκες ξεκινά ήδη από περίπου 25-30 

ετών και η μέση ηλικία κατά την τελευταία γέννηση είναι 40-41 χρόνια στους 



 37 

περισσότερους πληθυσμούς που μελετήθηκαν και έχουν φυσική γονιμότητα. Η 

ασθένεια που σχετίζεται με τη υπογονιμότητα είναι δυνατόν να επηρεάσει και τα 

δύο φύλα ή να είναι συγκεκριμένη σε ένα φύλο. Οι παράγοντες που επηρεάζουν 

τη γονιμότητα των δύο φύλων είναι ο υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός, η 

υπερπρολακτιναιμία, οι διαταραχές της λειτουργίας των ακροχορδώνων, η 

κυστική ίνωση, οι λοιμώξεις, οι συστηματικές ασθένειες και οι σχετικοί με τον 

τρόπο ζωής παράγοντες / ασθένειες. (Volgsten et al., 2008). 

 Η πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, η 

ενδομητρίωση, τα ινομυώματα της μήτρας και οι πολυπόδων ενδομητρίου είναι 

δυνατόν να παίζουν ρόλο στη γυναικεία υπογονιμότητα. Η αντρική 

υπογονιμότητα είναι δυνατόν να οφείλεται σε ανεπάρκεια ορχικών και μετα-

όρχεων. Η μείωση του σπέρματος που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, οι 

χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές και η συνάφεια είναι 

άλλοι παράγοντες που είναι δυνατόν να ενέχονται. 
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2.3 Επιπτώσεις 

2.3.1 Ψυχολογικές επιπτώσεις 

  

Η υπογονιμότητα έχει βαθύ αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των γυναικών 

και στο άτομο ως σύνολο. Οι φυσικές, συναισθηματικές, σεξουαλικές, 

πνευματικές και οικονομικές πτυχές της ζωής κάποιου επηρεάζονται από αυτή 

την ασθένεια του αναπαραγωγικού συστήματος. Οι πιο συνηθισμένες ανησυχίες 

για την ψυχική υγεία που αναφέρθηκαν από τους ασθενείς με γονιμότητα είναι τα 

συμπτώματα του άγχους και της κατάθλιψης. Όσο πιο ιατρικές είναι οι 

θεραπευτικές και συναισθηματικά απαιτητικές και ενοχλητικές ιατρικές 

θεραπείες, τόσο υψηλότερα είναι τα αναφερόμενα συμπτώματα άγχους και 

κατάθλιψης. (Volgsten et al., 2008) 

 Κάθε περασμένος μηνιαίος κύκλος φέρνει ένα περιπέτεια με συννεφάκια, 

όπως ο θυμός, η προδοσία, η ενοχή, η θλίψη και ακόμη και η ελπίδα. Με κάθε 

φίλο που ανακοινώνει την εγκυμοσύνη της και με κάθε έγκυο γυναίκα που περνά 

στο παντοπωλείο, το άγχος και το άγχος του ασθενούς μπορούν να γίνουν 

συντριπτικές (Terzioglu et al., 2016) 

 

2.3.2 Σεξουαλικές επιπτώσεις 

  

Η υπογονιμότητα μπορεί επίσης να επηρεάσει τη σεξουαλική 

αυτοεκτίμηση, την επιθυμία και την απόδοση ενός ατόμου. Πολλά ζευγάρια 

κάνουν σεξ ως τρόπο να συνδεθούν συναισθηματικά. Όταν το σεξ συσχετίζεται 

με αποτυχία και απογοήτευση, τα ζευγάρια είναι δυνατόν να χάσουν αυτή τη 

συναισθηματική σύνδεση.    

 Οι θεραπείες γονιμότητας κάνουν το σεξ λιγότερο αυθόρμητο, καθώς 

επικεντρώνεται στην αναπαραγωγή παρά στην αναψυχή. Καθώς οι θεραπείες 
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γονιμότητας συνεχίζονται, ο αυθορμητισμός και η συναισθηματική σύνδεση 

μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες προκλήσεις. Η πνευματικότητα και οι 

θρησκευτικές πεποιθήσεις συχνά εξερευνούνται από τους ασθενείς καθώς 

αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα εγκατάλειψης από τον Θεό και κάποιοι είναι 

δυνατόν να αμφισβητούν την πίστη τους. Ωστόσο, οι ίδιες πνευματικές ή 

θρησκευτικές ιδεολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικό 

εργαλείο για τη μείωση των συμπτωμάτων στρες και άγχους (Sejbaek et al.,2013). 

 Τα οικονομικά είναι ένας άλλος τομέας τεράστιας ανησυχίας, καθώς τα 

ζευγάρια αγωνίζονται να πληρώσουν για ιατρικές θεραπείες και να εξακολουθούν 

να έχουν χρήματα για να αναθρέψουν το παιδί. Επιπλέον, οι συχνές ιατρικές 

διορισμοί μπορούν να προκαλέσουν ανησυχία για τη διατήρηση της 

απασχόλησης. Η συμβουλευτική γονιμότητας έχει μια εξειδικευμένη θέση στο 

ευρύ πλαίσιο των προσεγγίσεων ψυχοθεραπείας. Απαιτεί επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για το ευρύ φάσμα ιατρικών συστατικών 

που σχετίζονται με τη θεραπεία της υπογονιμότητας και να κατανοήσουν την 

αναπαραγωγή τρίτων. Απαιτεί επίσης επαγγελματίες ψυχικής υγείας να 

αναπτύξουν την κατανόησή τους σχετικά με τους τύπους συμβουλευτικής 

γονιμότητας (δηλ. Υποστηρικτικές, επιπτώσεις, θεραπευτικές, λήψης αποφάσεων 

και κρίσης) και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά αυτά τα είδη συμβουλευτικής. 

(Holley et al., 2015). 

 

2.3.3 Απώλεια ασφάλειας (επαγγελματική, οικονομική, κοινωνική ή 

πολιτισμική) 

  

Η υπογονιμότητα είναι δυνατόν να είναι η πρώτη ιατρική κρίση που 

αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι από κοινού και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως μέρος της πολυεπιστημονικής ομάδας του 

ασθενούς. (Sejbaek et al.,2013). 
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 Οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας έχουν καθοριστικό ρόλο στην 

καθοδήγηση των ασθενών μέσω της θλίψης και της απώλειας και βοηθώντας τους 

να αντιμετωπίσουν πολλές πιθανές ιατρικές αποφάσεις. Οι επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας παρέχουν στους ασθενείς σημαντικά εργαλεία για τη μείωση των 

αρνητικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με το άγχος, την κατάθλιψη και το 

άγχος. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να περιλαμβάνουν γνωστικές στρατηγικές 

συμπεριφοράς, εκπαίδευση στην απόκτηση απόκρισης χαλάρωσης, θετική 

κατάρτιση δεξιοτήτων αντιμετώπισης και κατάρτιση επικοινωνιακών δεξιοτήτων.  

 Η κατάρτιση στις επικοινωνιακές δεξιότητες είναι ιδιαίτερα χρήσιμη λόγω 

του άγχους που υπονοεί η υπογονιμότητα στις οικογενειακές και μη-συζυγικές 

σχέσεις. Αυτή η εκπαίδευση δίνει στους ασθενείς το πλαίσιο για τον εντοπισμό 

των αρνητικών κύκλων της απόστασης και των συγκρούσεων, και τους διδάσκει 

θετικούς κύκλους επικοινωνίας και σύνδεσης. (Holley et al., 2015) 
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2.4 Άγχος και υπογονιμότητα 

  

Ενώ οι ιατροί έχουν καταλάβει από καιρό ότι η υπογονιμότητα είναι 

ιατρικό πρόβλημα, η ντροπή και η μυστικότητα παραμένουν διαδεδομένες μεταξύ 

των ατόμων με υπογονιμότητα . Αυτό είναι δυνατόν να κάνει δύσκολη την 

αναζήτηση βοήθειας από φίλους και οικογένεια. 

 Η μη έγκυος μετά από προσπάθεια για παρατεταμένη περίοδο είναι 

δυνατόν να είναι βαθιά απογοητευμένη, ειδικά χωρίς υποστήριξη από τους 

αγαπημένους της. Από έρευνα του 2010 διαπιστώθηκε ότι η κατάθλιψη είναι 

δυνατόν να εμποδίσει τους ανθρώπους να αναζητήσουν θεραπεία για τη 

υπογονιμότητα (Terzioglu et al., 2016) 

 Αν και πολλοί άνθρωποι με προβλήματα γονιμότητας μπορούν να έχουν 

ένα παιδί μετά τη θεραπεία, όπως η γονιμοποίηση in vitro (IVF), το άγχος για το 

εάν η θεραπεία θα λειτουργήσει μπορεί επίσης να υπονομεύσει την ψυχική υγεία 

ενός ατόμου. Μερικοί από τους λόγους που οι άνθρωποι με την αγωνία 

υπογονιμότητα ς με την κατάθλιψη περιλαμβάνουν (Holley et al., 2015): 

 Η υπογονιμότητα είναι δυνατόν να είναι μια αγχωτική εμπειρία, ιδιαίτερα 

όταν υφίσταται Αρκετά ιατρικά θέματα που είναι δυνατόν να προκαλέσουν 

υπογονιμότητα , όπως σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS), μπορεί επίσης 

να αυξήσουν τον κίνδυνο κατάθλιψης. Μια μελέτη του 2010 διαπίστωσε 

υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους σε γυναίκες με PCOS. 
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2.5 Αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Προσέγγισης 

  

Η εμπειρία της υπογονιμότητας, που ορίζεται από ορισμένους ως η κρίση 

υπογονιμότητας, συνοδεύεται από φυσικό, οικονομικό και κοινωνικό άγχος που 

επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής του ατόμου. Ίσως είναι δυνατόν να λεχθεί ότι 

η υπογονιμότητα είναι ένα από τα πιο αγχωτικά γεγονότα στη ζωή των στείρων 

ανθρώπων.  

 Η υπογονιμότητα και οι ψυχολογικές δυσκολίες αλληλοσυνδέονται 

μεταξύ τους. Μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι οι ψυχολογικές δυσκολίες ως αιτία 

της υπογονιμότητα ς, και το αποκαλούν, "υποθέτουν το άγχος". Πιστεύουν ότι η 

υπογονιμότητα είναι ένα ψυχοσωματικό πρόβλημα. Διερευνούν επίσης την 

επίδραση της ψυχολογικής διάθεσης στις νευροενδοκρινικές δραστηριότητες και 

το ποσοστό εγκυμοσύνης. Μια μελέτη των Gallinelli et al. έδειξαν ότι υφίστανται 

συσχετισμοί μεταξύ άγχους, ανοσίας και γονιμότητας.  

 Το αποτέλεσμα τους έδειξε ότι υπήρχε υψηλότερη ορμόνη κορτιζόλης και 

ορμόνης απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης σε στείρες γυναίκες από τον υγιή 

έλεγχο, ενώ παρόμοιες μελέτες υποδηλώνουν ότι το υψηλότερο επίπεδο άγχους 

συνοδεύεται από χαμηλότερο επίπεδο επιτυχίας στη θεραπεία υπογονιμότητας. 

 Το αίσθημα απειλής, η σεξουαλική ανησυχία, η ενοχή, η απελπισία και τα 

οικογενειακά προβλήματα σχετίζονται με τη υπογονιμότητα. Αλλά άλλοι, που 

έχουν περισσότερους οπαδούς, γνωρίζουν ψυχολογικό στρες ως αποτέλεσμα 

υπογονιμότητας. (Holley et al., 2015) 

 Η εμπειρία της υπογονιμότητας επηρεάζει το άγονο ζευγάρι με βαθιές 

συναισθηματικές εντάσεις που είναι η σταθερή πηγή ψυχολογικών και 

κοινωνικών στενών. Διάφορες μελέτες ανέφεραν αύξηση του άγχους και της 

κατάθλιψης, καθώς και μείωση της αυτοπεποίθησης.  
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 Η συναισθηματική αντίδραση των ζευγαριών θα είναι σκόπιμο να 

ανησυχεί από το σημείο της διάγνωσης της υπογονιμότητας, κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας μέχρι την επιτυχία ή την αποτυχία της διαδικασίας.  

 Προς το παρόν, υφίσταται διεθνής συμφωνία ότι τα κέντρα 

υπογονιμότητας είναι σκόπιμο να εξετάζουν ψυχολογικά προβλήματα. ο ρόλος 

ενός ψυχολόγου στη διαδικασία θεραπείας της υπογονιμότητας είναι η 

διερεύνηση γνωστικών εγγράφων, σεξουαλικών προβλημάτων και συζυγικών 

σχέσεων, ενώ η ανίχνευση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχοσωματικών 

προβλημάτων που σχετίζονται με τη γονιμότητα είναι δυνατή μέσω της 

εφαρμογής της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας (CBT). Το ψυχολογικό 

συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής με το πρόβλημα είναι ένας καλός 

τρόπος για να αποφευχθεί η αποτυχία και η απελπισία στις γυναίκες που 

υποφέρουν από υπογονιμότητα (Holley et al., 2015) 

 Ο Terzioglu έδειξε ότι τα στείρα ζευγάρια που έλαβαν καθημερινά 

πληροφορίες και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας έχουν χαμηλότερες 

βαθμολογίες άγχους και κατάθλιψης, γεγονός που υποδεικνύει υψηλότερη 

ικανοποίηση ζωής από ό, τι οι ομάδες ελέγχου. Παρόμοιες μελέτες έδειξαν ότι η 

διδασκαλία που αντιμετωπίζει τις μεθόδους σε στείρες γυναίκες προκαλεί ψυχική 

υγεία και μειώνει την κατάθλιψη (Terzioglu et al., 2016) 

 Η CBT είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται σε ένα 

συνδυασμό βασικής συμπεριφοράς και γνωσιακής έρευνας. Οι παρόμοιες μελέτες 

έδειξαν ότι η ψυχοθεραπεία είναι μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση στη 

φαρμακοθεραπεία, προκειμένου να μειωθεί το άγχος και να προωθηθεί η ψυχική 

υγεία των στείρων γυναικών 

 Παρά τη διαδεδομένη πίστη στην αξιοπιστία της CBT στη θεραπεία μιας 

ποικιλίας ψυχολογικών προβλημάτων, σχετικά λίγες μελέτες έχουν αξιολογήσει 

την αποτελεσματικότητα των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στον τομέα της 

υπογονιμότητας. Δεν έχουν δημοσιευθεί μελέτες ή τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 

προοπτικές μελέτες για την κατάλληλη σύγκριση των επιπτώσεων των ομαδικών 
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ψυχολογικών εφευρέσεων με τη φαρμακοθεραπεία στη βελτίωση των ανησυχιών 

περί υπογονιμότητας (Holley et al., 2015) 
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Συμπεράσματα 

  

Η διάγνωση της υπογονιμότητας  είναι δυνατόν να αποτελέσει τεράστιο 

βάρος για τους ασθενείς. Ο πόνος και η ταλαιπωρία των ασθενών με 

υπογονιμότητα είναι μείζον πρόβλημα.  

 Οι ασθενείς είναι σκόπιμο να συμβουλεύονται και να υποστηρίζονται 

καθώς περνούν από τη θεραπεία. Παρόλο που ούτε η Αμερικανική Εταιρεία 

Αναπαραγωγικής Ιατρικής ούτε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης 

Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας έχουν επίσημες απαιτήσεις για ψυχολογική 

συμβουλευτική για ασθενείς με υπογονιμότητα, υφίσταται η παραδοχή ότι η 

ενσωμάτωση ψυχολογικών παρεμβάσεων στην πρακτική ρουτίνας στις κλινικές 

ART (assisted reproductive technology) είναι ευεργετική. Έχει τεκμηριωθεί καλά 

ότι η υπογονιμότητα προκαλεί άγχος.  

 Ο αντίκτυπος του άγχους στα αποτελέσματα ART  (assisted reproductive 

technology) εξακολουθεί να είναι κάπως αμφιλεγόμενος. Ωστόσο, είναι σαφές ότι 

οι ψυχολογικές παρεμβάσεις για γυναίκες με υπογονιμότητα έχουν τη δυνατότητα 

να μειώνουν το άγχος και την κατάθλιψη και είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 

σημαντικά υψηλότερα ποσοστά εγκυμοσύνης. 

 Συμπερασματικά, οι ψυχολογικές επιπτώσεις της υπογονιμότητας 

παρουσιάζουν μοναδικές προκλήσεις και ευρύ φάσμα κλινικών καταστάσεων. Ο 

ρόλος του επαγγελματία ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της πολυεπιστημονικής 

ομάδας παρόχων θεραπείας ασθενών με υπογονιμότητα αυξάνεται και αλλάζει 

συνεχώς. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της 

υπογονιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της κλομιφαίνης, της λευπρολίδης και 

των γοναδοτροπινών, σχετίζονται με ψυχολογικά συμπτώματα όπως άγχος, 

κατάθλιψη και ευερεθιστότητα. Έτσι, κατά την εκτίμηση των συμπτωμάτων της 

μέσης θεραπείας των γυναικών, είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ των 

ψυχολογικών επιπτώσεων της υπογονιμότητας έναντι των παρενεργειών του 

φαρμάκου. Έτσι, οι μελέτες που περιελάμβαναν τα μέτρα αυτών των 
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συμπτωμάτων πριν από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής ή μετά την 

απομάκρυνσή τους, είναι δυνατόν να είναι πιο ακριβείς από εκείνες που γίνονται 

μόνο στις γυναίκες καθώς κυκλοφορούν. 

 Ολοκληρώνοντας και σύμφωνα με την ανάπτυξη του υπό μελέτη θέματος 

μπορεί να  αναφερθεί ότι κυριότερος λόγος υπογονιμότητας φαίνεται ότι είναι το 

άγχος κυρίως αλλά και ο συνδυασμός άλλων παραγόντων υγείας. Το πιο 

σημαντικό είναι να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τα θέματα γονιμότητας από 

τις γυναίκες που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν 

οποιοδήποτε πρόβλημα έγκαιρα με ασφάλεια καταπολεμώντας αγχωτικούς 

παράγοντες όσο το δυνατόν περισσότερο.  
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