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A dolgozat témájának bemutatása 

 
Dolgozatom a reprodukciós egészségpszichológia kontextusán belül a reprodukciós egészség 

és a termékenységi problémák szisztematikus körbejárására vállalkozott, a kérdéskört 

elsősorban nem biomedikális, hanem pszichoszociális és kulturális vonatkozásban 

megközelítve. A téma relevanciáját alátámasztja, hogy a 2010-es demográfiai adatok alapján 

Magyarország Európa egyik legalacsonyabb termékenységű országa (Kapitány és Spéder, 

2012), miközben a nem kívánt gyermektelenség állapota a fogamzóképes lakosság mintegy 

10-15%-át érinti világszerte (WHO, 1975, 2009).  

A termékenység kérdéskörét először tágabb nézőpontból, az egészséggel kapcsolatos 

kogníciók, attitűdök és magatartásformák oldaláról közelítettem meg (Csabai és Molnár, 

2009), ennek kapcsán a termékenységhez kapcsolódó reprezentációk, a meddőséggel 

kapcsolatos hiedelmek, az anyasággal és gyermekvállalással kapcsolatos érzelmi 

viszonyulások jelentőségét mutattam be. Fontos hangsúly került az egészségmagatartás 

reprodukció területén betöltött szerepére, aminek kapcsán bevezetésre került a 

fertilitástudatosság fogalma, ami a biológiai ismereteken túl a rizikófakorokról való tudást, a 

fertilitással kapcsolatos téves hiedelmek detektálását, valamint az egészségmagatartás 

reprodukciós egészség területén érvényesülő tényleges szerepének felismerését tartalmazza 

(Bunting és Boivin, 2008).  

 Ezt követően a termékenységi problémák pszichoszociális jellegzetességeit a meddőség 

kezelése kontextusában vizsgáltam (Covington és Burns, 2006). Az asszisztált reprodukció 

(ART) bemutatása során a történeti gyökerek, eljárások, statisztikák és jogi vonatkozások 

mellett, az ezzel kapcsolatos pszichológiai dilemmák is megjelentek. A meddőség 

biomedikális definíciója helyett egy új, pszichoszociális definíció megfogalmazására 

vállalkoztam (Pápay, 2012). Teoretikus keretnek a meddőség pszichológiai következmény 

hipotézise szolgált, amely szerint a termékenységi problémák számos kedvezőtlen pszichés és 

társas következménnyel járnak együtt (Greil, 1997). A cirkuláris okság elve alapján e 

kedvezőtlen pszichés hatások tartós fennállása súlyosbíthatja a meddőség állapotát testi és 

lelki vonatkozásban egyaránt (Wischmann és mtsai, 2003). Előzetes kutatások megerősítették, 

hogy a tartós és intenzív ditressz pszichobiológiai folyamatokon keresztül csökkentheti a 

reprodukciós esélyeket, vagy ronthatja az életminőséget (Covington és Burns, 2006, Pápay, 

2012). Éppen ezért alapvető fontosságúnak tartottam feltárni azokat a védőfaktorokat, 

amelyek kedvezőbb irányban képesek befolyásolni a meddőségspecifikus distressz alakulását. 
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A coping modell teoretikus keretében gondolkodtam, vizsgálatom szorosan kapcsolódott a 

meddőséggel kapcsolatos megküzdés-irodalom kérdésfeltevéseihez és eredményeihez (Terry 

és Hynes, 1998; Schmidt és mtsai, 2005). Ennek értelmében a meddőség kezelése alatt 

mutatott distressz szintet azok a megküzdési stratégiák közvetítik, melyeket a személy 

alkalmaz a stressz csökkentése érdekében.  

Termékenységgel és terméketlenséggel kapcsolatos kérdésfeltevéseimet két empirikus 

vizsgálat keretében fogalmaztam meg. 

 

1. A reproduktív egészség vizsgálata 

Célkitűzés 

Az első kutatás feltáró jellegű, szélesebb perspektívából közelített a termékenység 

kérdéséhez: egyetemista nők reproduktív egészségmagatartását, a termékenységgel, 

anyasággal, meddőséggel kapcsolatos attitűdjeit vizsgálta. A kutatás preventív célzatú, azokat 

a viselkedésproblémákat és ismeretbeli hiányosságokat próbálta feltárni, amelyek a 

reproduktív egészség vonatkozásában rizikófaktorként jelentkezhetnek.  

Három fontos kérdésfeltevést fogalmaztam meg:(1) Egyrészt arra kerestem a választ, hogy a 

termékeny korban lévő nők gyermekvállalási attitűdjét milyen pszichoszociális változók 

alakítják leginkább, (2) másrészt, hogy milyen prekoncepciókkal rendelkeznek egy esetleges 

jövőbeli fertilitás-problémával kapcsolatosan. Ez utóbbi esetben azokat a pszichoszociális 

változókat szerettem volna azonosítani, amelyek választásaik (asszisztált reprodukció, 

örökbefogadás, illetve a gyermektelen életmód elfogadása) mögött meghúzódnak. (3) Végül 

arra is kíváncsi voltam, milyen pszichoszociális változók állnak a magasabb szintű 

fertilitástudatosság hátterében. 

 

Kutatási módszer 

„A nők reproduktív egészségéért” keresztmetszeti kutatás (Pápay és Rigó, 2010) online 

kérdőíves formában zajlott. A kérdőívcsomagot az ELTE-PPK 2010-es tavaszi félévének 

aktív státusszal rendelkező női hallgatói kapták meg. A kérdőívet 561 esetben töltötték ki 

hiánytalanul, ami a végső minta alapját nyújtotta.  

A kutatás során felhasznált mutatók és kérdőívek tíz tematikus egységbe sorolhatóak: (1) 

általános egészségügyi és nőgyógyászati adatok, (2) az egészségmagatartás változói és az 

egészség feletti kontroll, (3) gyermekvállalással kapcsolatos attitűdök, (4) termékenységgel 

kapcsolatos reprezentációk, (5) meddőséggel kapcsolatos nézetek, (6) anyaság-
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reprezentációk, (7) reprodukcióval kapcsolatos információk forrása, (8) alternatív életcélok, 

(9) Életszemlélet Teszt (LOT-R, Scheier és mtsai, 1994), (10) Big Five Inventory (BFI, John, 

2008). A kapott adatokon többszörös lineáris regressziós elemzéseket végeztem a 

pszichoszociális változók bevonásával. Függő változóim: (1) a gyermekvállalási attitűd 

alakulása, (2) a termékenységi problémával kapcsolatos döntésalternatívák választása 

(asszisztált reprodukció, örökbefogadás, gyermektelenség elfogadása), valamint (3) a 

fertilitástudatosság.  

 

Legfontosabb eredmények  

A többszörös lineáris regressziós elemzések legfontosabb eredményeit a három kérdéskörrel 

kapcsolatosan a következőképpen összegezhetjük. 

 

1.  A gyermekvállalási attitűd alakulása  

A gyermekvállalási szándék valószínűségét pozitív irányban jósolta be egy olyan 

reprezentáció, amely az anyaságot a női identitás szerves részének gondolja (Béta=0.41; 

p<0.001). Ezzel szemben az anyaság terhes szerepként való megélése a szándék 

valószínűségét csökkentette (Béta=-0.17; p<0.001). A saját termékenységgel kapcsolatos 

veszélyeztetettség érzése növelte a gyermekvállalás iránti elkötelezettséget (Béta=0.12; 

p=0.002). Személyiségváltozók tekintetében a Barátságosság (Béta=0.09; p=0.036), és a 

Neuroticizmus (Béta=0.16; p=0.001) jósolták be nagyobb valószínűséggel a gyermekvállalási 

kedv valószínűségét, valamint a diszpozicionális optimizmus esetében hasonló összefüggés 

volt megfigyelhető (Béta=0.15; p=0.005). Másfelől a szándék valószínűségét csökkentette a 

magasabb életkor (Béta=-0.15; p<0.001), illetve a Nyitottság alskálán elért magasabb 

pontszám (Béta=-0.14; p=0.001). 

 Beta t-érték p-érték 

Konstans  7.85 0.000 

Életkor -0.157 -3.53 0.000 

Anyaság reprezentációk: Anyaság, mint női  identitás 0.412 8.59 0.000 

Anyaság reprezentációk: Anyaság, mint terhes szerep -0.176 -4.27 0.000 

BFI: Barátságosság 0.091 2.10 0.036 

BFI: Neuroticizmus 0.166 3.21 0.001 

BFI : Nyitottság -0.147 -3.43 0.001 

LOT: Diszpozicionális optimizmus 0.152 2.79 0.005 

Felmerült  valaha Önben, hogy lehetnek meddőségi problémái? 0.129 3.15 0.002 

1. Táblázat. A többszörös lineáris regresszióelemzésben szignifikáns változók értékei.  Függő változó: 

Gyermekvállalás. Nagelkerke R
2
=0.34. 
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2. A jövőbeli fertilitásproblémával való megküzdést meghatározó pszichoszociális 

tényezők 

A termékenységi probléma fennállásakor el kell dönteniük a pároknak, hogy a meddőségi 

kezelést vagy az örökbefogadást választják, esetleg elfogadják a gyermektelenség 

végérvényes állapotát. Vizsgálatomban arra kerestem a választ, hogy e három döntési 

alternatívát milyen pszichoszociális jellegzetességek határozzák meg. Eredményeim közül a 

legfontosabbakat emelem ki.  

Az asszisztált reprodukció jövőbeli választásának nagyobb valószínűségét az anyaság 

iránti nagyobb elkötelezettség jósolta be: az anyaság női identitásként való megélése 

(Béta=0.145; p=0.014), a tudatos felkészülés az anyaságra (Béta=0.2; p<0.001), illetve a 

gyermekvállalás, mint fontos életcél (Béta=0.31; p<0.001). Két változó esetében fordított 

irányú összefüggést találtam: az egyház előírásait elfogadók kisebb valószínűséggel 

gondolkodnának asszisztált reprodukcióban (Béta=-0.10; p=0.024), illetve azok, akik az 

anyaságot kötelező szerepként élik meg (Béta=-0.11; p=0.032).  

A reprezentációk szerepe a gyermektelenség elfogadásában is megmutatkozott. 

Meddőségi probléma esetén inkább mondanának le a gyermekről azok, akik az anyaságot 

terhes szerepként élik meg (Béta=0.163; p=0.001). Az egyházi előírást figyelembe vevők 

szintén nagyobb valószínűséggel fogadnák el helyzetüket (Béta=0.09; p=0.045), mivel úgy 

tűnik, az asszisztált reprodukció számukra kevésbé kínál alternatívát.  Végül azok, akik a 

karrierépítést fontos életcélként definiálták szintén nagyobb valószínűséggel tudnának 

gyermek nélkül élni (Béta=0.126; p=0.014). 

Az örökbefogadás jövőbeli választásának valószínűségét a gyermekvállalás iránti 

elkötelezettség jósolta be (Béta=0.15; p=0.014). Személyiségvonások közül a Barátságosság 

(Béta=0.20; p<0.001) növelte, Lelkiismeretesség alskáláján elért magasabb pontszám viszont 

csökkentette az örökbefogadás melletti döntés valószínűségét (Béta=-0.12; p=0.027).  

 

3.Fertilitástudatosságot meghatározó pszichoszociális változók 

Fertilitástudatosságon a reprodukcióval kapcsolatos rizikótényezők ismeretét, a biológiai 

működéssel kapcsolatos tudást, valamint a téves hiedelmek felismerését értettük. 

Szignifikánsan bejósolta az alacsonyabb életkor (Béta=-0.11, p=0.038) és a meddőségi 

problémával kapcsolatos nagyobb kockázatészlelés (Béta= 0.11, p=0.016). Az anyasággal 

kapcsolatos reprezentációk itt is szerepet játszottak: a tudatos készülés az anyaságra nagyobb 
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fertilitástudatosságot jósolt be (Béta=0.14, p=0.005), míg az anyaság kötelező szerepként való 

megélése csökkentette a fertilitástudatosság valószínűségét (Béta=-0.11, p=0.040).  

 

 Beta t p-érték 

Konstans  9.44 0.000 

Életkor -0.11 -2.08 0.038 

Fölmerült valaha Önben, hogy lehetnek meddőségi problémái?  0.11 2.41 0.016 

Anyaságreprezentációk: tudatos készülés az anyaságra 0.14 2.80 0.005 

Anyaságreprezentációk: anyaság, mint kötelező szerep -0.11 -2.06 0.040 

2. Táblázat. A fertilitástudatosságot meghatározó pszichoszociális változók.  Nagelkerke R
2
=.072. 

 

 

Eredmények összegzése  

A reproduktivitás területén végzett első vizsgálatomban tágabb vonatkozásban közelítettem 

meg a termékenységi problémák kérdéskörét. Egyetemista nők termékenységgel, 

reprodukciós egészséggel, anyasággal, meddőséggel és annak kezelésével kapcsolatos 

ismereteit, attitűdjeit kívántam feltárni. Eredményeim számos új ismerettel bővítették a 

reprodukciós egészséggel kapcsolatos tudásunkat. Legfontosabbnak a fertilitással kapcsolatos 

reprezentációk bizonyultak. Összességében elmondható, hogy a szociodemográfiai 

jellegzetességek mellett ezek a pszichoszociális konstruktumok is befolyásolhatják a 

gyermekvállalás iránti elkötelezettséget, a fertilitással kapcsolatos egészségmagatartást, 

valamint azokat az anticipált megküzdési módokat, amiket a személy egy esetleges 

meddőségi probléma esetében választana. Különös figyelmet kell fordítani az attitűdformáló 

nézetek megismerésére és szükség esetén megváltoztatására, mivel meghatározhatják a 

pszichés jóllét mértékét is a nők életében. 

Egy-két fontosabb összefüggés a vizsgálat eredményeiből: 

Vizsgálatomban a középosztálybeli, egyetemista nők reprodukcióval kapcsolatos 

egészségmagatartása összességében nem mutatott megfelelően adaptív viselkedésprofilt. 

Annak ellenére, hogy nagy százalékban jól ismerték a reprodukciós rizikófaktorokat, a minta 

jelentős százaléka mégis élt a rizikós egészségmagatartás különböző formáival.  

A fertilitástudatosság (a termékenységgel kapcsolatos reprezentációk összessége) a saját 

termékenységi potenciálról való gondoskodást irányítja egy olyan tudáskészletet biztosítva, 

amely meghatározza az egyén reprodukciós egészséggel kapcsolatos döntéseit. E tekintetben 

eredményeim azt mutatták, hogy a termékenységgel kapcsolatos ismeretek sok esetben 

pontatlanok. Bizonyos vonatkozásokban túlbecsülték a személyek reproduktív kapacitásukat, 
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más vonatkozásban viszont alulértékelték a teherbeesési potenciál normál értékeit. Ezen felül, 

vizsgálatom azt is megerősítette, hogy az egyetemista nők viszonylag nagy arányban hisznek 

a fertilitásjavító és teherbeesést elősegítő laikus elgondolásokban és mítoszokban.  

A gyermekvállalási szándékot illetően a minta jelentős része (82%) pozitívan 

gondolkodik. Ez az attitűd visszatükrözi a nagyobb demográfiai mintán nyert statisztikai 

adatok eredményeit (Kapitány és Spéder, 2012). Ugyanakkor megerősítést nyert az a 

tendencia, hogy a gyermekvállalás ideális kezdete kitolódott a nők szubjektív megítélésében. 

A gyermekvállalás elhalasztása hátterében pszichoszociális változók is állhatnak. Itt is kiemelt 

fontosságúak azok a reprezentációk, amelyek a szülővé válással kapcsolatosak. 

Vizsgálatomban négy anyasággal kapcsolatos reprezentációt vizsgáltam: (1) azt az 

elképzelést, ami az anyaságot a női identitás részeként értelmezi; (2) mint kötelező 

szerepviselkedést; (3) mint terhes női szerepet, valamint (4) azt az elképzelést, hogy az 

anyaságra tudatosan készülni kell. A legtöbben az anyaságot a női identitás természetes 

részeként élik meg. Nagyon erős tendenciának bizonyult az anyai szerepre való tudatos 

készülés, ami elsősorban az egzisztenciális feltételek megteremtését jelentette. Kötelező vagy 

terhes szerepként kevesen élik meg az anyaságot, ugyanakkor ezek a viszonyulások is 

megmutatkoztak.  

A termékenységi problémával kapcsolatos megküzdés alternatíváit vizsgálva azt találtam, 

hogy a magyar egyetemista nők körében a gyermektelen életforma nem favorizált megküzdési 

mód. Az eredmények azt mutatták, hogy a gyermektelenséget csak 8% tudná biztosan 

elfogadni. Az asszisztált reprodukció irányában viszont nagy nyitottságot tapasztaltam: a 

minta 60%-ban biztosan választaná, míg 20% elég valószínű, hogy igent mondana rá egy 

jövőbeli meddőségi probléma esetében. Végül az örökbefogadással kapcsolatos attitűdökben 

sok a bizonytalanság, különösen akkor, ha egyéni és nem párkapcsolati döntésként 

értelmezzük. 

 

 2. A pszichés jóllét és a sikeres ART kezelés mediátor változói  

 

Célkitűzés 

Második, prospektív kutatásom inkább klinikai fókuszú, asszisztált reprodukciós kezelés előtt 

álló, meddőségi problémával küzdő nők pszichoszociális jellegzetességeit vizsgálta. Ebben a 

keretben szintén három lényeges kérdést fogalmaztam meg: (1) Egyrészt arra kerestem 

választ, hogy melyek azok a pszichoszociális változók, megküzdési stratégiák, amelyeknek 
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köszönhetően az ART kezelés során a személy kevesebb meddőségspecifikus distresszt él át, 

(2) másrészt, hogy vannak-e olyan pszichoszociális változók, amelyek a kezelés utáni 

reproduktív sikerességet (élveszülést) bejósolják. (3) Végül a demográfiai, pszichoszociális és 

meddőségspecifikus változók figyelembevételével típusos megküzdési és distressz mintázatú 

csoportokat kerestem, abból a célból, hogy a veszélyeztetettnek minősülő csoport típusjegyei 

felismerhetővé váljanak, s ez alapján jobban kiválasztható legyen a számukra megfelelő 

terápiás segítségnyújtás formája.  

  

Kutatási módszer 

Az első adatgyűjtési fázisban (T1) információt gyűjtöttem meddőséggel küzdő nők és férfiak 

(n=106) pszichoszociális jellegzetességeiről. A kérdőív csomagot a személyek meddőségi 

központokban töltötték ki, a vizsgálatba kerülés kritériuma volt, hogy a személy aktuálisan 

ART kezelés előtt álljon. A vizsgálat második fázisában, 9 hónappal később (T2), 

visszajelzést kértem a reproduktív sikerességről, vagyis arról, hogy az ART kezelésből 

következett-e élveszülés. A végső elemzésekbe végül csak azok a női páciensek kerültek, 

akiknek reprodukciós sikerességéről rendelkezésre állt adat T2 időben (n=72). A reproduktív 

sikeresség mutatóit összevetettem az előzetes pszichoszociális változókkal.  

A felhasznált kérdőívcsomag a meddőséggel együttjáró distressz, valamint megküzdési és 

kommunikációs stratégiák feltérképezésére szolgált. Az általános mérőeszközök a negatív és 

pozitív emocionalitást (PANAS, Watson és mtsai, 1988) a depressziót (BDI-H, Beck és mtsai, 

1961), illetve a vonásszorongást mérték (STAI-T, Spielberger és mtsai, 1983). A 

meddőségspecifikus mérőeszközöket a dán COMPI  kutatócsoport (The Copenhagen Multi-

centre Psychosocial Infertility, Schmidt és mtsai, 2003) dolgozta ki. A kérdőívek segítségével 

a distresszt (COMPI Meddőségspecifikus Ditressz Kérdőív); a megküzdési stratégiákat 

(COMPI Megküzdő Stratégiák Kérdőív), illetve a párkapcsolati elégedettséget és a 

kommunikáció minőségét (COMPI Párkapcsolati Elégedettség, COMPI Párkapcsolati 

Kommunikáció) mértem.  Az összefüggéseket többszörös lineáris regressziós elemzések, 

bináris logisztikus regresszió, valamint k-központú klaszterelemzés keretében végeztem. A 

többszörös lineáris regressziós elemzések függő változói az intrapszichés, párkapcsolati és 

társas színtereken megtapasztalt meddőségspecifikus distressz, a bináris logisztikus regresszió 

függő változója a reproduktív sikeresség (élveszülés) voltak.  
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Legfontosabb eredmények  

1. Pszichoszociális változók hatása a meddőségspecifikus distressz alakulására 

 

A meddőségspecifikus distressz alakulását jelentős mértékben meghatározták pszichoszociális 

változóim. Szignifikáns hatásúnak az elkerülő coping bizonyult (Béta=0.52, p<0.001): minél 

több az elkerülő érzelmi és viselkedéses próbálkozás, annál nagyobb a meddőségspecifikus 

distressz növekedésének valószínűsége. A negatív affektusok nagyobb száma szintén emelte a 

distressz szintet (Béta=0.27, p=0.006), ezzel szemben a párkapcsolati elégedettség (Béta=-

0.24, p=0.001) és a partner kommunikáció észlelt minősége (Béta=-0.18,  p=0.013) fordított 

irányban jósolták be. A végső modell magyarázó ereje Nagelkerke R
2
=0.738. 

 

  Beta t-érték p-érték 

Konstans  4.97 0.000 

aktív elkerülő coping 0.52 5.73 0.000 

negatív affektusok 0.26 2.85 0.006 

párkapcsolati elégedettség -0.24 -3.34 0.001 

partner kommunikáció -0.17 -2.57 0.013 

3. Táblázat. A többszörös lineáris regresszióelemzés eredményei.   

Függő változó: Összesített meddőségspecifikus distressz. Nagelkerke R
2
=0.738.  

 

 

2. Pszichoszociális változók hatása a reproduktív sikeresség alakulására 

A reproduktív sikeresség tekintetében, T2 időben a minta 25%-ának született gyermeke, míg 

75%-ban nem volt eredményes az ART kezelés. 

A bináris logisztikus regressziós modell megmutatta, hogy az élveszülés esélye csökken az 

életkor (OR=0.549, p=0.009) és a szorongásszint emelkedésével (OR=0.815, p=0.038), 

ellenben növekszik a probléma újraértékelő megküzdési mód (jelentéskeresés, az alacsony 

kontroll lehetőségének elfogadása, optimizmus, spirituális hit és meggyőződés) gyakoribb 

használatával (OR=2.514, p=0.004). A meddőségspecifikus distressz növekedésével 

(OR=1.436, p=0.051) szintén emelkedik az élveszülés esélye, a hatás azonban a 

szignifikancia-szint határán mozog a modellben, így csak tendenciáról beszélhetünk.  
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 OR  95% konfidencia 

Intervallum (OR) 

p-érték  

Életkor 

 

0.549 0.34-.86 0.009 

Vonásszorongás 

 

0.815 0.67-.98 0.038 

Meddőségspecifikus stressz 

 

1.436 0.99-2.06 0.051 

Probléma újraértékelő coping 

 

2.514 1.35-4.67 0.004 

4. Táblázat. Bináris logisztikus regresszióelemzés eredményei. Függő változó: élveszülés.  

Nagelkerke R
2
=0.731.  

 

3.A meddőségi kezeléssel való megküzdés típusos pszichoszociális mintázatai 

Vizsgálatomban olyan típusos pszichoszociális mintázatokat kerestem, amelyeknek 

köszönhetően a meddőséggel küzdő személyek csoportjai megkülönböztethetőek 

egymástól. K-means klaszterelemzés során négy csoport különült el a következő 

klasztercentrumok mentén: 

 

KLASZTEREK 1 2 3 4 

Klasztercentrumok     

Életkor 30 37 33 33 

Előzetes ART kezelések száma 2 4 3 4 

Vonásszorongás 36 31 47 65 

Depresszió 10 10 13 21 

Meddőségspecifikus stressz 22 17 26 32 

Elkerülő coping 13 11 16 20 

Emocionálisan megközelítő coping 13 13 15 16 

Probléma újraértékelő coping 15 15 14 14 

Párkapcsolati elégedettség 8 8 7 7 

5. Táblázat. A K-központú klaszterelemzés eredményei a végső klasztercentrumokkal.  

 

A csoportokat következőképpen címkézhetjük:  

1. Klaszter (Jól alkalmazkodók): alacsonyabb distressz szinttel, adaptív megküzdési 

stratégiákkal és jó biológiai prediszpozíciókkal (életkor, kezelések száma) rendelkező fiatal 

páciensekből álló csoport. A mintából 19 személy tartozott a jól alkalmazkodók csoportjához. 

 

2. Klaszter (Jól alkalmazkodó, idősebb páciensek): alacsonyabb distressz szinttel, adaptív 

megküzdési stratégiákkal ellenben kevésbé jó biológiai prediszpozíciókkal (életkor, kezelések 
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száma) rendelkező csoport. A mintából 31 személy tartozott a jól alkalmazkodó idősebb 

páciensek csoportjához.  

 

3. Klaszter (Nehezen alkalmazkodók):  Közepesen magas, de a klinikai szintet meg nem 

haladó distressz pontszámokkal rendelkező csoport. A csoport több inadaptív megküzdési 

stratégiát alkalmazott. Jó biológiai prediszpozíciók. A nehezen alkalmazkodó csoportba 

összesen 17 páciens tartozott.  

 

4. Klaszter: a pszichológiailag sérülékeny csoport. Átlagosnál jóval magasabb, klinikai 

szempontból is releváns pszichés distressz és inadaptív megküzdési stratégiák jellemezték a 

csoportot. A párkapcsolati elégedettség szintén alacsonynak bizonyult. A pszichológiailag 

sérülékeny csoportba összesen 5 fő tartozott. 

 

További eredmények azt mutatták (egyszempontos varianciaelemzés, Games-Howell post hoc 

elemzés), hogy reproduktív sikeresség szempontjából a jól alkalmazkodók esetében 

szignifikánsan gyakrabban volt élveszülés a pszichológiailag sérülékenyek csoporthoz képest 

(I1klaszter-J4klaszter=0.31, p=0.045), valamint szignifikáns különbséget találtam a jól 

alkalmazkodó, idősebb páciensek csoportja  és a pszichológiailag sérülékenyek között is 

(I2klaszter-J4klaszter=0.25, p=0.015). Kiemelendő még, hogy T2 időben a pszichológiailag 

sérülékeny csoportban reproduktív sikeresség senkinél nem volt tapasztalható. 

 

Eredmények összegzése  

A vizsgálat eredményeit összefoglalva elmondható, hogy meddőségi élethelyzetben a 

pszichoszociális változók két vonatkozásban is fontos szerepet játszanak. 

Egyrészt, a pszichés jóllét szempontjából rizikófaktornak a negatív affektivitás 

emelkedett szintje és az elkerülő coping gyakori használata, védőfaktornak a párkapcsolati 

elégedettség és a kedvezőbb partnerkommunikáció bizonyult. A meddőségspecifikus 

distresszt különféle színtereken is vizsgáltam: személyes, párkapcsolati és társas 

vonatkozásban. Az eredmények megmutatták, hogy az elkerülő megküzdési stratégia 

intrapszichés és interperszonális vonatkozásban is növelte a distresszt, amiből azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy a pszichoszociális támogatásnak gondolnia kell az adaptív 

coping stratégiák elsajátítására (Schmidt és mtsai, 2005b). Párkapcsolati distressz 

szempontjából a párkapcsolati elégedettség mértéke volt leginkább meghatározó, fontos 

védőfaktor lehet akár a hosszútávú megküzdésben is (Wirtberg és mtsai, 2007). Társas 
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vonatkozásban pedig fontos figyelni a depresszió alakulására, mivel a depresszív tünetek 

gyakorisága bejósolta a társas distressz emelkedett szintjét, ami szociális izolációhoz vezethet 

(Lapane és mtsai, 1997).  

Máfelől a pszichoszociális változókat a reprodukciós sikeresség szempontjából néztem. 

Rizikófaktornak a magas vonásszorongás és az emelkedett életkor bizonyult, míg a probléma-

újrastrukturáló coping és a meddőségspecifikus distressz gyakoribb használata növelte az 

esélyét az élveszülésnek. Az eredmények alátámasztották a coping stratégiák kiválasztásának 

jelentőségét a meddőséggel való megküzdésben. A személy nyitottsága az alternatív életcélok 

felé, a jelentéskeresés, az optimista attitűd és az alacsony kontrollt biztosító helyzethez való 

alkalmazkodás kedvezőbb feltételeket teremtett a reproduktív sikeresség szempontjából. A 

meddőségspecifikus distressz esetében pedig arra a következtetésre juthatunk, hogy a 

helyzethez köthető nem túl intenzív stressz növelheti a teherbeesés valószínűségét, mivel 

ebben az esetben a személy kevesebb probléma hárítással dolgozik, ami kedvezhet a 

reproduktív egészségnek.  

Végül sikerült négy típusos pszichoszociális mintázatot elkülöníteni a mintában. A 

csoportok elsősorban a distressz és a megküzdési stratégiák szempontjából különböztek 

egymástól. A jobban alkalmazkodó csoportoknál találtam a kedvezőbb reprodukciós 

mutatókat, míg a sérülékeny csoportnál a legkedvezőtlenebbeket.  

Klinikai relevanciája az eredményeknek, hogy alapvető feladat a sérülékeny csoport 

pszichológiai támogatása a kezelések során, valamint hogy az adaptív coping technikák 

elsajátítását célzó tréningeknek fontos szerepük lehet mind a pszichés jóllét, mind a 

reproduktív sikeresség szempontjából (Boivin, 2003).  
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