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Η υπογονιμότητα είναι η ανικανότητα για φυσιολογική σύλληψη παιδιού ή η ανικανότητα 
να ολοκληρωθεί η εγκυμοσύνη. Οι αιτίες αφορούν τόσο στη γυναίκα όσο και στον άνδρα. 
Συγκλίνουσες μετρήσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ένα στα έξι ζευγάρια θα αντι-
μετωπίσει κατά τη διάρκεια του κοινού βίου του κάποια μορφή υπογονιμότητας, ενώ ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την κατατάσσει πλέον στα μείζονα θέματα της παγκόσμιας δημόσι-
ας υγείας. Οι προσφερόμενες θεραπείες και οι ερευνητικές μελέτες στον χώρο αυτόν έχουν αυξηθεί 
εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο τα ποσοστά επιτυχίας των υπαρχόντων ιατρικών παρεμ-
βάσεων αφήνουν ακάλυπτο ένα μεγάλο ποσοστό ζευγαριών, ενώ το κόστος –τόσο το οικονομικό όσο 
και το συναισθηματικό– για το ζευγάρι που εισέρχεται στη θεραπευτική διαδικασία είναι πολύ υψηλό, 
μιας και από την πρώτη φάση της διάγνωσης μέχρι την τελική θεραπευτική αντιμετώπιση τα άτομα 
αναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωπα με πολλές και επίπονες ιατρικές διαδικασίες οι οποίες είναι ιδιαί-
τερα στρεσογόνες και κατά τη διάρκεια των οποίων τα άτομα βιώνουν ματαίωση, θυμό και αποτυχία. 
Η διάγνωση της υπογονιμότητας αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο γεγονός στη ζωή ενός ζευγαριού 
και στη φάση αυτή εμφανίζονται πολύ συχνά καταθλιπτικά, ψυχοσωματικά και αγχώδη συμπτώμα-
τα στα υπογόνιμα ζευγάρια, τα οποία με τη σειρά τους δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα των 
ιατρικών παρεμβάσεων. Το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των 
διαφόρων μορφών υπογονιμότητας, έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλες κατευθύνσεις ε-
κτός των ιατρικών παρεμβάσεων. Η σημασία της σχέσης νου-σώματος (mind-body connection) και 
η επίδραση των ψυχολογικών παραγόντων στην υπογονιμότητα έχει εντωμεταξύ γίνει σαφής και το 
επιστημονικό ενδιαφέρον για τη διερεύνηση αυτής της σχέσης έντονο. Το εύρημα αυτό έχει οδηγήσει 
στη σταδιακή διερεύνηση πιθανής χρήσης διαφόρων ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων, σε συνδυ-
ασμό με τις υπάρχουσες ιατρικές θεραπευτικές μεθόδους, μιας και η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση 
στα ζευγάρια αυτά φαίνεται πως είναι βοηθητική για ένα καλό αποτέλεσμα στη θεραπευτική δια-
δικασία. Ιδιαίτερα, η συμβολή της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΓΣΘ) έχει αναγνωρι-
σθεί ως σημαντική, και ολοένα περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι ατομικά αλλά και κυρίως ομαδικά 
δομημένα πρωτόκολλα παρεμβάσεων –στηριζόμενα σε αυτό το μοντέλο ψυχοθεραπείας– οδηγούν 
σε ενθαρρυντικά αποτελέσματα, αφενός μειώνοντας τις ψυχολογικές επιπτώσεις μιας πιθανής απο-
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Εισαγωγή 

Η υπογονιμότητα είναι η ανικανότητα για φυσιολο-
γική σύλληψη παιδιού ή η ανικανότητα να ολοκλη-
ρωθεί η εγκυμοσύνη. Ωστόσο για να θεωρηθεί ένα 
ζευγάρι υπογόνιμο πρέπει να πληρούνται τα εξής 
βασικά κριτήρια: (1) το ζευγάρι να μην έχει συλλάβει 
μετά από 12 μήνες προσπάθειας όταν η γυναίκα είναι 
κάτω των 35 ετών, (2) το ζευγάρι να μην έχει συλλά-
βει μετά από εξάμηνη προσπάθεια, όταν η γυναίκα 
είναι πάνω από 35, και (3) όταν παρότι η γυναίκα κα-
ταφέρνει να συλλάβει, να μη μπορεί να φέρει εις πέ-
ρας την εγκυμοσύνη.1,2

Τα επιδημιολογικά στοιχεία για την υπογονιμότητα 
και τις ηλικίες που πλήττονται από αυτήν, δείχνουν 
ότι επηρεάζεται το 10% των ατόμων σε παραγωγική 
ηλικία και το 15% των ζευγαριών που προσπαθούν 
να τεκνοποιήσουν. Το 40% των περιπτώσεων οφείλο-
νται σε συμμετοχή του άνδρα, το 40% των περιπτώ-
σεων οφείλονται σε συμμετοχή της γυναίκας και στο 
20% των περιπτώσεων συμμετέχουν και οι δύο ή η 
υπογονιμότητα δεν μπορεί να αποδοθεί σε έναν από 
τους δύο συντρόφους καθότι δεν μπορεί να προσ-
διορισθεί σαφής αιτιολογικός παράγοντας για την 
ύπαρξη της υπογονιμότητας, ή υπάρχουν κάποιοι 
σημαντικοί ψυχολογικοί παράγοντες που εμποδίζουν 
τη διαδικασία της γονιμοποίησης.3,4

Αναφορικά με τις αιτίες για την ύπαρξη της υπο-
γονιμότητας σε ένα ζευγάρι, φαίνεται πως αυτές δεν 
είναι πάντοτε ξεκάθαρες, αλλά γενικά οι πιο συχνές 
είναι οι εξής: όσον αφορά στη γυναικεία υπογονιμό-
τητα αυτή μπορεί να οφείλεται σε γενετικούς παρά-
γοντες, στην ύπαρξη διαβήτη, σε ορμονικές διαταρα-
χές (μειωμένη έκκριση LH, FSH), σε προβλήματα στην 
ωορρηξία, σε διαταραχές των σαλπίγγων, της μήτρας 
και του τραχήλου ή σε ενδομητρίωση και μολύνσεις 
της αναπαραγωγικής διόδου, ή εξαιτίας ανοσολογι-
κών προβλημάτων που εμποδίζουν τη γονιμοποίηση 

ή την εμφύτευση.5 Η ανδρική υπογονιμότητα μπορεί 
να οφείλεται σε ενδοκρινολογικούς παράγοντες, σε 
υποθαλαμικές ανωμαλίες, σε χρήση ψυχοτρόπων ου-
σιών, σε μειωμένη παραγωγή και παροχή του ικανο-
ποιητικού αριθμού υγιών σπερματοζωαρίων.2,6 

Παρόλο που η εμφάνιση της υπογονιμότητας πα-
ραμένει στα ίδια επίπεδα από την αρχή του 20ού 
αιώνα, οι προσφερόμενες θεραπείες και οι ερευνητι-
κές μελέτες στον χώρο αυτόν, στην παρούσα φάση 
έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια.7 
Ωστόσο τα ποσοστά επιτυχίας των υπαρχόντων ια-
τρικών παρεμβάσεων συνήθως κυμαίνονται από 
20% έως 23%, ενώ το κόστος –τόσο το οικονομικό ό-
σο και το συναισθηματικό– για το ζευγάρι που εισέρ-
χεται στη θεραπευτική διαδικασία είναι πολύ υψηλό, 
μιας και από τη πρώτη φάση της διάγνωσης μέχρι 
την τελική θεραπευτική αντιμετώπιση τα άτομα α-
ναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωπα με πολλές και 
επίπονες ιατρικές διαδικασίες οι οποίες είναι ιδιαίτε-
ρα στρεσογόνες και κατά τη διάρκεια των οποίων τα 
άτομα βιώνουν ματαίωση και αποτυχία.4,2 

Αντίθετα, αρχίζει πια και γίνεται σαφής η σημασία 
της σχέσης νου-σώματος (mind-body connection) 
και η επίδραση των ψυχολογικών παραγόντων στην 
υπογονιμότητα. Το εύρημα αυτό έχει οδηγήσει στη 
σταδιακή χρήση διαφόρων ψυχοθεραπευτικών πα-
ρεμβάσεων, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες ιατρι-
κές θεραπευτικές μεθόδους, μιας και μία ψυχοθερα-
πευτική παρέμβαση στα ζευγάρια αυτά φαίνεται πως 
είναι βοηθητική για ένα καλό αποτέλεσμα στη θερα-
πευτική διαδικασία.8,9 Ιδιαίτερα, η μελέτη και η χρή-
ση της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας 
(ΓΣΘ) έχει δείξει πως στην περίπτωση της υπογονι-
μότητας τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά για τη 
μείωση των ψυχολογικών επιπτώσεων αλλά και για 
την πιθανότητα σύλληψης.10,11

τυχίας σύλληψης και αφετέρου αυξάνοντας έμμεσα την πιθανότητα σύλληψης, μέσω της μείωσης της 
ψυχολογικής επιβάρυνσης, του στρες και του ελέγχου των διαταραχών της διάθεσης. Η εφαρμογή 
της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας κυρίως μέσω ομαδικών δομημένων προγραμμάτων 
φαίνεται να βελτιώνει τα συμπτώματα αυτά και σύμφωνα με τα ευρήματα της μέχρι τώρα έρευνας, 
πιθανώς να βοηθά στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά τη φάση της ιατρικής παρέμβασης, του-
λάχιστον για κάποιες μορφές υπογονιμότητας.

Λέξεις ευρετηρίου: Υπογονιμότητα, εξωσωματική γονιμοποίηση (ΙVF), ψυχολογικές επιπτώσεις, ψυχο-
παθολογικές επιπτώσεις, γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία.
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Στο παρόν άρθρο γίνεται ανασκόπηση των ψυχο-
λογικών παραγόντων που πιθανώς επηρεάζουν την 
υπογονιμότητα ή την επίδρασή τους στην απόπειρα 
γονιμοποίησης με τις υπάρχουσες θεραπευτικές τεχνι-
κές. Επιπλέον, γίνεται σύντομη αναφορά στις ψυχολο-
γικές επιπτώσεις της υπογονιμότητας εν γένει και της 
εμπειρίας της θεραπευτικής διαδικασίας στο ζευγάρι. 
Τέλος, μελετάται η αποτελεσματικότητα της Ομαδικής 
Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας σε ζευγάρια, 
και γίνονται κάποιες προτάσεις όσον αφορά στη θερα-
πευτική αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.

Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά 
της υπογονιμότητας 

Το ψυχολογικό στρες είναι παρόν σε καταστάσεις 
υπογονιμότητας και πολλές φορές δυσκολεύει ιδι-
αίτερα τόσο την αποτελεσματικότητα των ιατρικών 
μεθόδων όσο και την ίδια τη ζωή των ατόμων.12 
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι σχέσεων μεταξύ της 
υπογονιμότητας και των ψυχολογικών παραγόντων. 
Ο πρώτος αναφέρεται στην επίδραση των ψυχολογι-
κών παραγόντων στην ικανότητα σύλληψης, ο δεύ-
τερος στην επίδραση της διάγνωσης της υπογονιμό-
τητας στην ψυχολογική κατάσταση του ατόμου και 
στην πιθανή εμφάνιση ψυχοπαθολογικών συμπτω-
μάτων,3 και ο τρίτος αναφέρεται στην ταυτόχρονη 
και αμφίδρομη σχέση των ψυχολογικών παραγόντων 
και της υπογονιμότητας, χωρίς να ασχολείται με τις 
δύο παραμέτρους σε πλαίσιο αιτίου-αιτιατού.

Και οι τρεις τύποι σχέσεων των ψυχολογικών παρα-
γόντων βασίζονται στο μοντέλο του ψυχοενδοκρι-
νολογικού στρες της υπογονιμότητας13 με βάση το 
οποίο γίνεται η υπόθεση πως η ύπαρξη αυξημένου 
στρες μπορεί να οδηγήσει μέσω του υποθαλαμικού-
υποφυσιακού-επινεφριδιακού άξονα, σε προβλήμα-
τα στην αναπαραγωγική λειτουργία, στα επίπεδα συ-
γκέντρωσης κορτιζόλης στο αίμα και στη λειτουργία 
του ανοσοποιητικού συστήματος και της καρδιαγγει-
ακής λειτουργίας, προβλήματα τα οποία επηρεάζουν 
αρνητικά τόσο την ικανότητα σύλληψης όσο και τα 
αποτελέσματα των ιατρικών παρεμβάσεων.5,14,15

Ωστόσο, παρόλο που η ύπαρξη ψυχολογικών συνε-
πειών στην υπογονιμότητα είναι συχνή, οι δύο κύριες 
υποθέσεις για τη σχέση των ψυχολογικών παραγό-
ντων και της υπογονιμότητας δεν έχουν ακόμη επι-
βεβαιωθεί, μιας και πολλές φορές τα αποτελέσματα 
είναι αντικρουόμενα όσον αφορά στην επίδραση της 

μιας στην άλλη και στον καθορισμό τους με όρους 
αιτίου-αιτιατού.16

Η υπογονιμότητα ως αποτέλεσμα 
των ψυχολογικών παραγόντων

Το κύριο εύρημα σε αυτήν την υπόθεση αφορά στην 
επίδραση του στρες και διαφόρων συναισθηματικών 
καταστάσεων στη νευροενδοκρινολογική λειτουρ-
γία, στην ικανότητα εγκυμοσύνης και στο αποτέλε-
σμα της υποβοηθούμενης σύλληψης.3 H παρουσία 
ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, αρκετών αρνητικών 
γεγονότων ζωής, φοβικών χαρακτηριστικών προσω-
πικότητας (phobic traits), εργασιακού άγχους και κα-
ταθλιπτικών συμπτωμάτων, αναφέρεται ότι μπορεί 
να επηρεάσει την ικανότητα σύλληψης και την εμ-
φάνιση της υπογονιμότητας.3 Μια πρόσφατη μελέτη 
υποστηρίζει πως τα άτομα που εμφανίζουν συμπτώ-
ματα όπως υψηλό άγχος, καταθλιπτικά και σωματικά 
συμπτώματα, έχουν λιγότερες πιθανότητες να επι-
τύχουν μια σύλληψη σε μέσον όρο 28 μηνών από τη 
στιγμή που γίνεται η εξέταση.17 Αντίστοιχα, φαίνεται 
πως τα επίπεδα άγχους που έχουν τα ζευγάρια στην 
πρώτη τους επαφή με το ιατρικό προσωπικό, συ-
σχετίζονται αρνητικά με την απόκτηση παιδιού για 
το επόμενο εξάμηνο τουλάχιστον, της παρακολού-
θησής τους.18 Επίσης, κάποιοι επιπλέον ψυχολογικοί 
παράγοντες έχουν θεωρηθεί πως συμβάλλουν στην 
ανικανότητα σύλληψης και αυτοί είναι η ικανοποίη-
ση του ζευγαριού –τόσο από τη μεταξύ τους σχέση 
όσο και από τη ζωή του γενικά–, οι ερμηνείες των α-
τόμων για την υπογονιμότητα και οι αιτιώδεις απο-
δόσεις γι’ αυτή, στον εαυτό τους ή στον σύντροφό 
τους.17 Ωστόσο κάποιες άλλες μελέτες, όπως αυτή των 
Downey και McKinney19 δεν υποστηρίζουν την αιτια-
κή σχέση μεταξύ ψυχολογικών παραγόντων όπως 
για παράδειγμα των καταθλιπτικών/ψυχοσωματικών 
συμπτωμάτων και του άγχους από τη μια, και της 
υπογονιμότητας από την άλλη. 

Οι ψυχολογικές συνέπειες της υπογονιμότητας

Το δεύτερο μοντέλο αναφέρει πως η εμπειρία της 
υπογονιμότητας επιβάλλει συναισθηματικό βάρος 
στο άτομο και στο ζευγάρι. Αυτή η κατάσταση είναι 
πηγή ψυχολογικού και κοινωνικού στρες. Σχεδόν οι 
μισές γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπεία γονι-
μότητας χαρακτηρίζουν την υπογονιμότητα ως την 
πιο στρεσογόνο εμπειρία της ζωής τους.3 Ταυτόχρονα 
ένα ζευγάρι που προσπαθεί να συλλάβει και δεν τα 
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καταφέρνει, θα βιώσει σίγουρα απογοήτευση και μα-
ταίωση. Ιδιαίτερα αν η διαδικασία χαρακτηριστεί ως 
«υπογονιμότητα» μπορεί να καταλήξει σε προσβολή 
της αυτοπεποίθησης μιας και η διάγνωση της υπογο-
νιμότητας και οι συνεχείς, πολλές φορές, απόπειρες 
θεραπείας έχουν επίδραση στην εικόνα σώματος 
των ατόμων και στην αίσθηση της ελκυστικότητάς 
τους. Ταυτόχρονα, η διάγνωση της υπογονιμότητας 
φαίνεται ότι παράγει άγχος, καταθλιπτική διάθεση 
και έντονο θυμό.16 Τα συμπτώματα αυτά αυξάνουν α-
νάλογα με τη φάση της θεραπείας και είναι ιδιαίτερα 
έντονα κατά την αναμονή των αποτελεσμάτων και 
κατά τη φάση που πρέπει να αντιμετωπιστεί μία απο-
τυχία στη θεραπευτική παρέμβαση.16 Μπορεί επίσης 
να διαφέρουν ανάλογα με το πού και σε ποιον αποδί-
δεται η ευθύνη για την υπογονιμότητα.20 Πολλές φο-
ρές ωστόσο ο θυμός που βιώνουν τα υπογόνιμα ζευ-
γάρια δεν εκφράζεται, κάτι το οποίο φαίνεται να δη-
μιουργεί επιπλέον προβλήματα στη λειτουργία του 
οργανισμού.21 Το ζευγάρι –τόσο ο άνδρας όσο και η 
γυναίκα– χάνουν το αίσθημα της ταυτότητας (αφού 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον ρόλο τους) και 
ως αποτέλεσμα αυτών ενεργοποιούνται σχήματα α-
ναξιότητας και ανεπάρκειας τα οποία δυσχεραίνουν 
τη θεραπεία.16 

Η ύπαρξη κατάθλιψης στην υπογονιμότητα

 Η εμφάνιση μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου 
στα ζευγάρια που προσέρχονται για θεραπεία υπο-
γονιμότητας ποικίλει από 15–54%.20,22,23 Οι γυναίκες 
με ιστορικό καταθλιπτικών συμπτωμάτων έχουν 
διπλάσιες πιθανότητες για εμφάνιση υπογονιμότη-
τας.11 Η ύπαρξη κατάθλιψης μπορεί να αναστείλει τη 
γονιμότητα και να οδηγήσει σε χαμηλά ποσοστά επι-
τυχούς εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF).20 Σε μια 
μελέτη βρέθηκε πως οι γυναίκες που είχαν ανεπιτυχή 
έκβαση στη θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης 
(IVF) και στο παρελθόν είχαν εμφανίσει καταθλιπτικά 
συμπτώματα, σε επόμενες προσπάθειες είχαν ένα 
ποσοστό επιτυχίας 13%, σε αντίθεση με εκείνες που 
δεν είχαν εμφανίσει καταθλιπτικά συμπτώματα και 
πέτυχαν τελικά τη γονιμοποίηση σε ποσοστό 29%.24

Αντίστροφα, οι γυναίκες που περιμένουν να υπο-
βληθούν σε θεραπεία υπογονιμότητας (IVF), φαίνεται 
να εμφανίζουν τέσσερεις φορές πιο συχνά καταθλι-
πτικά συμπτώματα σε σχέση με τις γυναίκες χωρίς 
προβλήματα γονιμότητας.3 Τα χαρακτηριστικά αυτά 

είναι πιο έντονα μετά από αποτυχημένες προσπά-
θειες, κατά τη διάρκεια της αναμονής των αποτε-
λεσμάτων και μετά από την πρώτη προσπάθεια για 
τεχνητή γονιμοποίηση.16 Ωστόσο, παρά τη μεγάλη 
αύξηση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και των 
συμπτωμάτων άγχους κατά την περίοδο της διαδι-
κασίας της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μέσω 
IVF, έχει αναφερθεί πως στα ζευγάρια τα οποία απο-
τυγχάνουν τελικά να αποκτήσουν παιδί, τα συμπτώ-
ματα αυτά επανέρχονται τελικά στο αρχικό επίπεδο 
χωρίς επιπλοκές. Αυτή η καλή προσαρμογή φαίνε-
ται να συνδέεται κυρίως με την αλλαγή των στόχων 
ζωής εκ μέρους του ζευγαριού, μια προσαρμογή 
που είναι πολύ δύσκολη και με πιθανή παραμονή 
των καταθλιπτικών συμπτωμάτων στην περίπτωση 
που το ζευγάρι επιμένει στις συνεχείς προσπάθειες 
για τεκνοποίηση.25 

Σε σχέση με τις συνεχείς προσπάθειες για τεκνοποί-
ηση, ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι αυτό της μεγιστο-
ποίησης των καταθλιπτικών συμπτωμάτων των γυναι-
κών στον δεύτερο με τρίτο χρόνο της υπογονιμότη-
τας, σε σύγκριση με αυτές που βιώνουν το πρόβλημα 
για λιγότερο από έναν χρόνο ή για περισσότερο από 6 
χρόνια.3 Αυτή η αλλαγή ουσιαστικά φαίνεται να σχε-
τίζεται με το ότι στην αρχή της διάγνωσης, η ύπαρξη 
ελπίδας προστατεύει τις γυναίκες από την εκδήλωση 
καταθλιπτικών συμπτωμάτων, και μετά τα έξι χρόνια 
η αποδοχή της κατάστασης τις προστατεύει από την 
εμφάνιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων ή τους 
βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό την ήδη υπάρχουσα 
κατάθλιψη.3 Τα πιο πάνω δεδομένα καθιστούν σαφές 
πως η εκδήλωση καταθλιπτικών συμπτωμάτων μπο-
ρεί να επηρεάσει την πορεία της υπογονιμότητας αλ-
λά και την ποιότητα ζωής και για τον λόγο αυτόν ίσως 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν. 

Η ύπαρξη άγχους στην υπογονιμότητα 

Αντίστοιχες μελέτες για το κλινικό άγχος στα υπο-
γόνιμα ζευγάρια δείχνουν πως η εμφάνιση άγχους 
είναι συχνότερη στα ζευγάρια αυτά σε σχέση με τον 
γενικό πληθυσμό και η εμφάνιση του κλινικού άγ-
χους σε αυτά τα ζευγάρια αγγίζει το 8–18%.26,23 Από 
τη φάση των εξετάσεων για τη διάγνωση της υπογο-
νιμότητας, τα ζευγάρια βιώνουν έντονο άγχος λόγω 
κυρίως της συμμετοχής του ιατρικού προσωπικού σε 
πτυχές του ζευγαριού που δεν είναι ανακοινώσιμες.4 

Ταυτόχρονα εμφανίζεται ένα είδος σύγκρουσης στα 
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άτομα μεταξύ της αντιμετώπισης της τεχνητής γο-
νιμοποίησης ως του μόνου τρόπου για την απόκτη-
ση παιδιού και της ενοχής και αβεβαιότητας για τη 
χρήση μιας «μη φυσικής» τεχνικής, μια σύγκρουση η 
οποία τελικά παράγει άγχος.4 Το άγχος μπορεί να αυ-
ξάνεται στις περιόδους που το ζευγάρι βρίσκεται στη 
διαδικασία μιας ακόμη προσπάθειας, κατά τη φάση 
των μακροχρόνιων διαγνωστικών διαδικασιών ή των 
μακροχρόνιων θεραπευτικών παρεμβάσεων,16 ενώ 
ταυτόχρονα σε κάθε νέα προσπάθεια αυξάνεται και 
η ντροπή.27

Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια σύλλη-
ψης, το άγχος και η κατάθλιψη αυξάνονται, ωστόσο 
όταν υπάρχουν κάποιοι αρνητικοί παράγοντες όπως 
η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος, οι ελλι-
πείς δεξιότητες, η μειωμένη ικανοποίηση από τον γά-
μο και η ύπαρξη γνωσιακών παραποιήσεων, τα συμ-
πτώματα επιδεινώνονται.28 Μάλιστα έχει υποστηρι-
χθεί πως όλοι αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες μπο-
ρούν επηρεάσουν ακόμη και τα αποτελέσματα μιας 
θεραπευτικής παρέμβασης, π.χ. IVF.17 Ταυτόχρονα 
έχει βρεθεί πως κατά τη φάση της προσπάθειας γονι-
μοποίησης μπορεί να εμφανιστεί σωματοποίηση του 
άγχους.29

Ωστόσο φαίνεται πως και μετά την επιτυχημέ-
νη IVF τα ζευγάρια βιώνουν έντονο στρες σε σχέση 
με τα ζευγάρια που συλλαμβάνουν φυσιολογικά.30 
Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε 
επιτυχημένη IVF τείνουν να έχουν μεγαλύτερη μυϊκή 
ένταση, υψηλότερα ποσοστά άγχους όσον αφορά 
στην πιθανότητα αποβολής, σωματικό άγχος, θυμό 
και ενοχή. Αντίστοιχα, οι άνδρες μετά από IVF τεί-
νουν να έχουν υψηλότερο άγχος που πηγάζει από τη 
σκέψη ότι το παιδί δεν θα είναι φυσιολογικό, σε σχέ-
ση με τους άνδρες με φυσιολογική σύλληψη.30

Παρόλ' αυτά, η υπόθεση ότι τα υψηλά επίπεδα άγ-
χους επιδρούν στη γονιμότητα και η μείωση του άγ-
χους βοηθάει στην προσπάθεια σύλληψης, δεν έχει 
επιβεβαιωθεί πλήρως και μάλιστα υπάρχουν μελέτες 
που υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει επίδραση του 
στρες στη θεραπεία με IVF.31 Μάλιστα, σε πρόσφατη 
μελέτη αναφέρεται πως δεν υπάρχει σημαντική δια-
φορά στην ύπαρξη στρες μεταξύ των γυναικών που 
είχαν επιτυχημένη IVF και αυτών που δεν τα κατάφε-
ραν τελικά.32 Ωστόσο ο όγκος των εργασιών τα τε-
λευταία χρόνια που υποστηρίζουν τη συμμετοχή του 
άγχους στη διαδικασία σύλληψης και τη συμβολή της 

ψυχοθεραπείας στη βελτίωση των συμπτωμάτων άγ-
χους και κατάθλιψης είναι μεγάλος.11,4,14

Oι στόχοι της ΓΣΘ 
στη θεραπεία υπογονιμότητας 

Με βάση την πληθώρα των ευρημάτων που υπο-
στηρίζουν τόσο την ύπαρξη της επίδρασης του άγ-
χους στην υπογονιμότητα αλλά και αντίστροφα, την 
εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων και συμπτω-
μάτων άγχους στα υπογόνιμα ζευγάρια, πολλοί ερευ-
νητές υποστηρίζουν πως τα προγράμματα θεραπείας 
της υπογονιμότητας θα πρέπει πια να περιλαμβάνουν 
και μια ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση της κατά-
στασης.11,4 Ως εκ τούτου προτείνεται πως η κατάθλι-
ψη δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως στάδιο 
πένθους, αλλά και ως σημαντικός παράγοντας που 
επηρεάζει έντονα τη ζωή του υπογόνιμου ζευγαριού, 
και λόγω του ότι η Γνωσιακή-Συμπεριφορική θερα-
πεία είναι αυτή που συστήνεται για την κατάθλιψη, η 
χρήση της στην περίπτωση της υπογονιμότητας φαί-
νεται να είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη.33 Μάλιστα σε μια 
πρόσφατη μελέτη αναφέρεται πως ακόμη και η πα-
ροχή ενός τηλεσυμβουλευτικού προγράμματος ψυ-
χοεκπαίδευσης για τις υπογόνιμες γυναίκες, μπορεί 
να έχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στο στρες που 
βιώνουν, αν και στο άρθρο δεν αναφέρονται εκτετα-
μένα οι πληροφορίες που παρέχονται.34

Όσον αφορά στην ψυχοθεραπευτική παρέμβαση 
με το μοντέλο της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχο-
θεραπείας (ΓΣΘ), οι στόχοι της στη θεραπεία υπογο-
νιμότητας είναι κυρίως: η κατανόηση και αντιμετώ-
πιση των πολλών και μακρόχρονων ιατρικών διαδι-
κασιών, η αντιμετώπιση των γνωσιακών και συναι-
σθηματικών αντιδράσεων που προκαλούνται από τη 
δυσκολία σύλληψης, η μείωση του άγχους, η μείωση 
των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, η προσπάθεια αύ-
ξησης της πιθανότητας σύλληψης, η βελτίωση της 
σεξουαλικής λειτουργίας του ζευγαριού και η ικανο-
ποίηση, η μείωση της αίσθησης της αβοηθητότητας, 
η βελτίωση της επικοινωνίας στο ζευγάρι και η προ-
σαρμογή στη νέα κατάσταση.4,11,35

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ομαδικής ΓΣ ψυ-
χοθεραπείας σε ζευγάρια με πρόβλημα υπογονιμό-
τητας διαρκεί συνήθως 4–6 μήνες, περιλαμβάνει 
μία θεραπευτική συνεδρία κάθε εβδομάδα η οποία 
διαρκεί 2 ώρες και ανάλογα με το πλαίσιο μπορούν 
ή όχι να συμμετέχουν και τα δύο μέλη του ζευγα-
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ριού. Αποτελείται από τρία μέρη: (1) το ψυχοεκπαι-
δευτικό μοντέλο, (2) τις τεχνικές χαλάρωσης και 
διαχείρισης άγχους και (3) τις γνωσιακές-συμπερι-
φορικές παρεμβάσεις. Ωστόσο οι τρεις φάσεις στην 
ομαδική ΓΣΘ μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποι-
ηθούν ως μεμονωμένες παρεμβάσεις, οι οποίες ό-
μως θα έχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά όμως 
την αμοιβαία υποστήριξη την οποία δίνουν τα μέλη 
μεταξύ τους, την εστίαση σε συγκεκριμένα τρέχο-
ντα προβλήματα, και τη διάδραση μεταξύ των θε-
ραπευόμενων.36

Οι τρεις φάσεις της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής 
Θεραπείας στην υπογονιμότητα περιλαμβάνουν κά-
ποιες επιμέρους τεχνικές που είναι διαφορετικές για 
την κάθε μία. Η φάση της ψυχοεκπαίδευσης μπορεί 
να περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: (α) ενημέ-
ρωση για την υπογονιμότητα, (β) ενημέρωση για τη 
σωστή διατροφή (υγιεινή του ύπνου, διακοπή καπνί-
σματος, αλκοόλ, μείωση καφεΐνης), (γ) ενημέρωση 
για την άσκηση και (δ) ενημέρωση για την επίδραση 
της υπογονιμότητας στην ψυχολογική κατάσταση 
των ατόμων και στη σχέση τους.11,14 H φάση των 
τεχνικών χαλάρωσης και διαχείρισης άγχους μπο-
ρεί να περιλαμβάνει κυρίως τις εξής τεχνικές: (α) 
προοδευτική μυϊκή χαλάρωση,37 (β) τεχνικές καθο-
δηγούμενης φαντασίας, (γ) αυτογενή εκπαίδευση, 
(δ) αναγνώριση στρεσογόνων παραγόντων, (ε) αυ-
τοπαρατήρηση άγχους (καταγραφή των καταστάσε-
ων που θεωρούν αγχογόνες και εμφανίζουν άγχος), 
(στ) αναγνώριση του τι προηγείται του άγχους, (ζ) 
διαφραγματική αναπνοή.11,4 Τέλος η τρίτη φάση των 
γνωσιακών-συμπεριφορικών τεχνικών μπορεί να 
περιλαμβάνει τις εξής τεχνικές: (α) εκπαίδευση στο 
Γνωσιακό μοντέλο, (β) εστίαση και αναγνώριση των 
γνωσιακών παραποιήσεων που σχετίζονται με την 
υπογονιμότητα, (γ) εστίαση στα αρνητικά συναι-
σθήματα, κυρίως θυμού και ενοχής, και απελπισίας, 
(δ) γνωσιακή αναδόμηση – π.χ. των μη ρεαλιστικών 
στόχων (για παράδειγμα μια συμμετέχουσα που έχει 
αναγνωρίσει την αυτόματη σκέψη «Δεν θα αποκτήσω 
ποτέ παιδί» μπορεί να αναδομήσει τη σκέψη αυτή ως 
εξής: «Κάνω ό,τι μπορώ για να μείνω έγκυος»), (ε) εκ-
παίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες, (στ) εκπαίδευση 
στη διεκδικητική συμπεριφορά, (ζ) άσκηση στην ε-
πικοινωνία, (η) βελτίωση της σεξουαλικής λειτουργί-
ας του ζευγαριού, (θ) πρόγραμμα ευχάριστων δρα-
στηριοτήτων.38

Η αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής-
Συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας
στις ομάδες υπογόνιμων ατόμων

Οι μελέτες που έχουν ασχοληθεί με την αποτελε-
σματικότητα της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής ψυχο-
θεραπείας στα υπογόνιμα ζευγάρια μέχρι τώρα δεί-
χνουν πως η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι ιδιαιτέ-
ρως αποτελεσματική κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
της υπογονιμότητας.35 Μάλιστα έχει υποστηριχθεί 
πως ακόμη και μετά την επιτυχημένη τεχνητή γονι-
μοποίηση (ΙVF) τα ζευγάρια ίσως θα έπρεπε να συνε-
χίζουν την ψυχοθεραπεία για τη μείωση του άγχους 
στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης.30

Τα πιο βασικά αποτελέσματα μετά τη χρήση της Γνω-
σιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας στην υπογονι-
μότητα είναι τα μειωμένα επίπεδα άγχους,4 η μείωση 
των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και των σκέψεων 
της αβοηθητότητας, καθώς και η μείωση του συζυ-
γικού άγχους και η βελτίωση της σεξουαλικής ζωής 
του ζευγαριού.35

Σε μια μελέτη φάνηκε πως μετά από παρέμβαση 
ομαδικής ΓΣΘ σε γυναίκες που προσπαθούσαν να 
συλλάβουν για 1–2 χρόνια, ο ρυθμός σύλληψης στην 
ομάδα της ΓΣΘ σε σχέση με την ομάδα που δεν έλαβε 
καμία ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, ήταν αυξημένος 
και στατιστικά σημαντικός.11 Επίσης σε μια σχετικά 
πρόσφατη μελέτη των Berga et al,39 στην οποία η υπο-
γονιμότητα οφειλόταν σε υποθαλαμική αμηνόρροια, 
η χρήση ΓΣ παρέμβασης οδήγησε σε βελτίωση της 
παραγωγής ωαρίων κατά 87,5%. Αντίστοιχα, μετά από 
τη ΓΣΘ παρέμβαση σε ομάδες στις οποίες συμμετεί-
χαν και οι άνδρες, η συγκέντρωση των σπερματοζω-
αρίων αυξήθηκε και συνεπώς, υπήρχαν περισσότερες 
πιθανότητες σύλληψης,35 ενώ η χρήση της ΓΣΘ σε ο-
μάδες υπογόνιμων γυναικών οι οποίες είχαν αυξημένη 
αντίδραση του συμπαθητικού συστήματος (αυξημένα 
επίπεδα άγχους) φάνηκε να μειώνει την αντίδραση 
του συστήματος υποθάλαμος-υπόφυση-αδρενεργι-
κός άξονας, σε στρεσογόνους παράγοντες, με απο-
τέλεσμα τη μείωση του άγχους.14 Σε μια αντίστοιχη 
μελέτη αναφέρθηκε πως ακόμη και στις περιπτώσεις 
που η υπογονιμότητα μπορεί να οφείλεται σε υπερ-
δραστηριότητα του HPA –συνεπώς μπορεί να αποκα-
τασταθεί με χορήγηση γοναδοτροπινών– η χρήση της 
ΓΣΘ φάνηκε να παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής 
ωαρίων, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη καταστο-
λή της λειτουργίας του HPA, η οποία δεν έχει αποκα-
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τασταθεί μόνο με τη χορήγηση γοναδοτροπινών.40 
Η συνέχιση της αυξημένης ενεργοποίησης του ΗPA, 
παρά την παραγωγή ωαρίων μέσω της χορήγησης 
γοναδοπροπινών, μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές 
τόσο στην εγκυμοσύνη όσο στο νεογνό.40,41 Μια αντί-
στοιχη μελέτη των Brundu et al42 στην οποία χρησιμο-
ποιήθηκε η ΓΣΘ με σκοπό να βελτιωθούν οι προβλη-
ματικές συμπεριφορές λόγω άγχους των γυναικών με 
λειτουργική υποθαλαμική αμηνόρροια, βρέθηκε ότι η 
αμηνόρροια ανεστάλη στις περισσότερες γυναίκες, πι-
θανώς μέσω της καταστολής της λειτουργίας του υπο-
θαλαμο-υπόφυση-αδρενεργικού άξονα (HPA) και της 
επακόλουθης αύξησης της GnRH ορμόνης.

Σε άλλες μελέτες έχει βρεθεί πως η ΓΣΘ βοηθάει 
στην πρόληψη εμφάνισης έντονων καταθλιπτικών 
συμπτωμάτων που είναι ιδιαίτερα εμφανή κατά τον 
δεύτερο και τον τρίτο χρόνο της υπογονιμότητας,11 

και στη βελτίωση στην ικανότητα χειρισμού των αλ-
λαγών στην ενδοοικογενειακή/συζυγική επικοινω-
νία, με αποτέλεσμα την καλύτερη επικοινωνία ανά-
μεσα στο ζευγάρι, τόσο σε θέματα που αφορούν την 
υπογονιμότητα και τους χειρισμούς της, όσο και σε 
ανεξάρτητα θέματα.10

Επίσης η χρήση της ΓΣΘ σε ομάδες ζευγαριών κατά 
τη διάρκεια της αναμονής για τη θεραπεία με εξω-
σωματική γονιμοποίηση (IVF), φαίνεται να μειώνει 
την αίσθηση του άγχους, τη σωματοποίηση και την 
αίσθηση αβοηθητότητας, τα οποία αυξάνονται κατά 
την περίοδο αναμονής.28

Τέλος, υπάρχουν κάποιες αναφορές που υποστηρί-
ζουν πως τα ζευγάρια που λαμβάνουν μέρος σε ομά-
δες ΓΣΘ τείνουν να εμφανίζουν μείωση των συμπτω-
μάτων του άγχους και των καταθλιπτικών συμπτω-
μάτων και αυξημένα ποσοστά σύλληψης,43,44 κάτι το 
οποίο ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί με βεβαιότητα.3

Σε δύο πρόσφατες μετα-αναλύσεις για την αποτε-
λεσματικότητα των ψυχοθεραπειών στην υπογονιμό-
τητα βρέθηκε πως δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά 
μεταξύ ομαδικής και ατομικής ψυχοθεραπείας ως 
προς τα αποτελέσματα.9,44 Ωστόσο οι ομαδικές πα-
ρεμβάσεις που έχουν στόχο την ψυχοεκπαίδευση και 
οι οποίες περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε δεξιότητες, 
τεχνικές διαχείρισης άγχους και τεχνικές χαλάρω-
σης, φαίνεται πως έχουν καλύτερα αποτελέσματα ως 
προς την ικανότητα αντιμετώπισης οποιασδήποτε 
έκβασης στη θεραπεία υπογονιμότητας, σε σύγκριση 
με αυτές που είναι κυρίως υποστηρικτικές.

Ταυτόχρονα τo κύριο εύρημα και των δύο ήταν 
πως οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις οδηγούσαν 
στη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και 
του άγχους, και ότι είναι πιθανό να βοηθούν στην αύ-
ξηση των ποσοστών σύλληψης. Τέλος, φαίνεται πως 
τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες ωφελούνται εξί-
σου από τις ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις κατά τη 
φάση της θεραπείας της υπογονιμότητας.9,44

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, τα καταθλιπτικά συμπτώματα και 
τα συμπτώματα άγχους είναι αρκετά συχνά στα υ-
πογόνιμα ζευγάρια και –σύμφωνα με μια μερίδα 
εργασιών– πολλές φορές μπορεί να επηρεάσουν 
την ικανότητα σύλληψης κατά τη διάρκεια κάποιας 
θεραπευτικής αντιμετώπισης της υπογονιμότητας 
με ιατρικά μέσα.3 Mε βάση λοιπόν τα δεδομένα για 
την έντονη αλληλεπίδραση της υπογονιμότητας 
και των ψυχολογικών παραγόντων, η Γνωσιακή-
Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια ιδιαίτε-
ρα φιλόδοξη επικουρική παρέμβαση στη θεραπεία 
της υπογονιμότητας, η αποτελεσματικότητα της 
οποίας φαίνεται να έχει τεκμηριωθεί μέσα από ένα 
πλήθος ερευνών.3,45,46,35

Ωστόσο, αυτό που καθίσταται πλέον σαφές είναι 
η αποτελεσματικότητα της ομαδικής ΓΣΘ ως προς 
τη βελτίωση του άγχους/κατάθλιψης που νιώθουν 
τα ζευγάρια, ως προς την ικανότητα χειρισμού του 
στρες που παράγει η ίδια η διαδικασία της υποβοη-
θούμενης αναπαραγωγής, και ως προς την ποιότητα 
ζωής των ασθενών αυτών.44,3,4 Μάλιστα προτείνεται 
η άμεση παρέμβαση με τη Γνωσιακή-Συμπεριφορική 
θεραπεία έτσι ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα, μιας και φαίνεται πως τα καταθλιπτικά 
συμπτώματα αυξάνουν καθώς αυξάνεται και η διάρ-
κεια της υπογονιμότητας.44

Παρόλ' αυτά τα αποτελέσματα παραμένουν ακόμη 
αντι κρουόμενα ως προς την αύξηση του αριθμού 
των συλλήψεων μετά από ΓΣΘ.3 Tο εύρημα της θε-
τικής επίδρασης της ΓΣΘ στην πορεία της υποβοη-
θούμενης γονιμοποίησης, ενώ υποστηρίζεται από 
μέρος των μελετών,35,11 δεν είναι καθολικά αποδεκτό, 
εφόσον προς το παρόν είναι αρκετά επίφοβο να α-
ποδοθεί η οποιαδήποτε επιτυχημένη σύλληψη απο-
κλειστικά στη χρήση της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής 
ή οποιασδήποτε άλλης ψυχοθεραπευτικής παρέμβα-
σης, καθότι πάντοτε παρεμβάλλεται η ιατρική θερα-
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πευτική παρέμβαση.44 Μάλιστα, από τα μέχρι τώρα 
ερευνητικά δεδομένα φαίνεται ότι κάποιες μορφές 
υπογονιμότητας –π.χ. υποθαλαμική αμηνόρροια– έ-
χουν μελετηθεί αρκετά ως προς τα αποτελέσματα 
της ΓΣΘ,40 ενώ κάποιες άλλες βρίσκονται ακόμη υπό 
έρευνα. Για τον λόγο αυτόν θα ήταν σκόπιμο οι μελ-

λοντικές μελέτες που θα αφορούν στην αποτελεσμα-
τικότητα της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης να εν-
σωματώσουν συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-
αναλύσεις έτσι ώστε να μελετηθεί προσεκτικά η επί-
δραση της ψυχοθεραπείας στην αύξηση του ρυθμού 
σύλληψης στις διάφορες μορφές υπογονιμότητας.

Infertility:
Psychological-psychopathological consequences 

and cognitive-behavioural interventions

C. Mitsi,1 K. Efthimiou1,2

1Institute of Behavioral Research and Therapy, Athens, 2Department of Psychology, School of Philosophy,
National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

Psychiatriki 2014, 25:293–302

Infertility primarily refers to the biological inability of a man or a woman to contribute to concep-
tion. Infertility may also refer to the state of a woman who is unable to carry a pregnancy to full term, 
however other causes can be found in both sexes. The diagnosis of infertility and the concurrent 
medical treatment are rather stressful events for the couple and can provoke a number of nega-
tive symptoms such as depression, anxiety and psychosomatic symptoms which may interfere with 
the medical therapeutic procedures especially with the in-vitro fertilisation technique. The relation-
ship between infertility and psychological factors has not been explored fully and are still under 
research. However current findings can be summarized in three basic hypotheses; namely, the ef-
fect of psychological factors on the appearance of infertility, the psychological consequences of 
infertility at the couple, and the reciprocal relation of psychological factors and infertility. Stress 
and anxiety activate the hypothalamic-adrenal axis (HPA), and this activation can disturb the hor-
mones of fertility. The presence of depressive/anxiety symptoms seems to have a negative impact 
on the treatment of infertility and sometimes can be a risk factor for lower pregnancy rate. There 
is a possibility that psychological complaints could develop, prior, during and after the diagnosis 
of infertility and may interfere with the fertilisation therapy. Should such psychological complaints 
develop it is suggested that psychotherapeutic treatment is used in conjunction with the treatment 
approach of infertility, e.g. IVF. The above mentioned suggestion is supported by a large number of 
researchers and current research efforts focus on different psychotherapeutic interventions such as 
Cognitive-Behavioural Therapy. Cognitive-Behavioural Therapy (CBT) has shown during research its 
superiority compared to other psychotherapeutic interventions and that could be an effective way 
to decrease the depressive and anxiety symptoms during several stages of the infertility treatment. 
Moreover Cognitive-Behavioural Group Therapy seems to strengthen the infertile couple’s ability to 
deal with possible changes and the stress during the infertility treatment. It has also been reported 
in the research community that the use of CBT can improve the pregnancy rate. However, this find-
ing should be viewed with caution due to its insufficient body of evidence and methodological 
problems incurred.

Key words: Infertility, in vitro fertilization (IVF), psychological consequences, psychopathological 
consequences, cognitive behavioral therapy (CBT).
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