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Abstract 

Tokophobia is a pathological fear of pregnancy and childbirth. Pregnant women who suffer from tokophobia often try 

to avoid natural childbirth and tend to choose a riskier method of childbirth - cesarean section. Therefore, it is very 

important to recognize the causes of this disorder. It is believed that the development of tokophobia can be determined 

not only by the experience of previous pregnancy and childbirth, in childhood, but also by the socio-economic situation 

of a woman and her other mental disorders. In order to avoid the risks associated with tokophobia, new diagnostic 

methods are being developed to identify the disease. Currently the most common diagnostic tools are standardized 

questionnaires and scales. The most common treatment methods for tokophobia are group therapy, cognitive 

behavioral therapy, including online cognitive behavioral therapy, and psychoeducational counseling. Research has 

shown that both cognitive behavioral therapy and psychoeducational counseling are effective in treating tokophobia. 

The treatment methods mentioned above statistically significantly reduce the number of elective cesarean sections. 

Aim. To select and analyze articles found in scientific bases about risk factors, diagnosis, and treatment of tokophobia. 

Methods. Literature analysis was performed using PubMed and Cochrane databases. In this study risk factors, 

diagnostics and treatment methods of tokophobia were analyzed. 

Conclusions. 1) Risk factors for tokophobia are mother’s or other women’s negative birth experience, past sexual 

violence, anxiety, depression. 2) In clinical practice tokophobia is identified through interview with the patient, and 

standardized questionnaires and scales are commonly used for scientific purposes. 3) Currently, the most common 

treatment methods are group therapy, cognitive behavioral therapy and educational interventions. 

Keywords: fear of pregnancy, anxiety disorders, cognitive behavioral therapy. 
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Santrauka 

 

Tokofobija - tai patologinė nėštumo ir gimdymo baimė. Nėščiosios, kurios kenčia nuo tokofobijos, neretai stengiasi 

išvengti natūralaus gimdymo bei renkasi rizikingesnį gimdymo būdą - cezario pjūvio operaciją. Todėl labai svarbu 

yra atpažinti šio sutrikimo priežastis. Manoma, kad tokofobijos išsivystymą gali lemti ne tik buvusio nėštumo ir 

gimdymo, vaikystės patirtys, bet ir moters socioekonominė padėtis bei kiti psichiniai sutrikimai. Siekiant išvengti su 

tokofobija susijusių rizikų yra kuriami nauji diagnostiniai metodai šiai ligai atpažinti, o šiuo metu šalia klinikinio 

interviu diagnostikoje paplitę standartizuoti klausimynai bei skalės. Dažniausi tokofobijos gydymo metodai - grupinė 

terapija, kognityvinė elgesio terapija, įskaitant internetinę kognityvinę elgesio terapiją, bei edukacinės intervencijos. 

Atlikti moksliniai tyrimai parodė, kad tiek kognityvinė elgesio terapija, tiek psichoedukacinės konsultacijos yra 

efektyvios tokofobijos gydyme. Taikant šiuos gydymo metodus statistiškai reikšmingai sumažinamas pasirenkamų 

cezario pjūvio operacijų skaičius. 

Tikslas. Atrinkti ir išanalizuoti mokslinėse bazėse rastus straipsnius apie tokofobijos rizikos veiksnius, diagnostiką ir 

gydymą. 

Metodika. Literatūros analizė buvo atliekama naudojant PubMed ir Cochrane duomenų bazes. Straipsniuose buvo 

analizuojami tokofobijos rizikos veiksniai, diagnostika ir gydymo metodai. 

Išvados. 1) Tokofobijos rizikos veiksniai: pačios gimdyvės ar kitų moterų neigiamos gimdymo patirtys, praeityje 

patirtas seksualinis smurtas, nerimas, depresija. 2) Tokofobija klinikinėje praktikoje identifikuojama pokalbio su 

paciente metu, o standartizuoti klausimynai ir skalės dažniausiai naudojami moksliniais tikslais. 3) Šiuo metu 

dažniausi gydymo metodai - grupinė terapija, kognityvinė elgesio terapija, edukacinės intervencijos. 

Raktažodžiai: nėštumo baimė, nerimo sutrikimai, kognityvinė elgesio terapija. 
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1. Įvadas 

 

Tokofobija - tai patologinė nėštumo ir 

gimdymo baimė. Šis psichikos sutrikimas nėra 

naujas, jį literatūroje pirmą kartą aprašė O. Knauer 

dar 1897 m. [1]. Nepaisant to, 2017 m. atlikta 

metaanalizė parodė, kad nuo 2000 m. tokofobijos 

dažnis galimai didėja, o manomas paplitimas šiuo 

metu yra apie 14% [2]. 

Tokofobija yra klasifikuojama į pirminę ir 

antrinę [1]. Pirminė tokofobija pasireiškia moterims, 

kurios dar nėra turėjusios patirties, susijusios su 

nėštumu. Nepaisant to, kad šių moterų seksualinis 

gyvenimas dažniausiai būna normalus, joms perdėta 

nėštumo baimė dažnai pasireiškia kelių 

kontracepcijos metodų taikymu. Tuo tarpu antrinė 

tokofobija pasireiškia moterims, kurios turėjo 

neigiamos patirties buvusio nėštumo metu. 

Literatūroje psichiatrai išskiria ir trečią, retesnį 

patologinės nėštumo baimės tipą: tokofobiją, kuri 

aprašoma kaip vienas iš prenatalinės depresijos 

simptomų [3]. 

Moterys, kurios kenčia nuo tokofobijos, 

gali įvairiais būdais bandyti vengti natūralaus 

gimdymo [1]. Skandinavijos šalyse buvo nustatyta, 

kad vis daugiau moterų, kurios kenčia nuo 

patologinės gimdymo baimės, prašo, kad joms būtų 

atlikta cezario pjūvio operacija [4]. Tai yra didelė 

problema, kadangi cezario pjūvio operacija nesant 

medicininių indikacijų gali lemti blogesnes tiek 

gimdyvės, tiek naujagimio išeitis. Cezario pjūvio 

operacija, palyginus su gimdymu natūraliais takais, 

yra susijusi su didesne gimdyvės mirštamumo, 

gydymo intensyviosios terapijos skyriuje bei kraujo 

transfuzijos rizika [5].  2017 m. atliktas tyrimas 

parodė, kad vaikams, kurie gimsta taikant cezario 

pjūvio operaciją, statistiškai reikšmingai dažniau 

pasireiškia alerginė astma bei alerginis rinitas [6]. 

Taigi, kad būtų išvengta minėtų rizikų, 

susijusių su cezario pjūvio operacija, kuri 

tokofobijos atveju neretai atliekama nesant 

medicininių indikacijų, svarbu šią būklę laiku 

atpažinti ir tinkamai ją suvaldyti. Šioje literatūros 

analizėje apžvelgiami tokofobijos išsivystymo 

rizikos veiksniai, šiuo metu žinomi diagnostiniai 

metodai bei galimi gydymo būdai. 

 

2. Metodika 

 

Literatūros analizė buvo atliekama 

naudojant PubMed ir Cochrane duomenų bazes. 

Straipsnių paieška buvo atliekama naudojant 

raktažodžius originalo kalba: “tokophobia”, “fear of 

childbirth”, “fear of birth”, “tokophobia and cesarean 

section”, “tokophobia risk factors”, “tokophobia 

treatment”, “tokophobia diagnostics”, “tokophobia 

questionnaire”. Rastuose straipsniuose buvo 

analizuojami tokofobijos rizikos veiksniai, 

diagnostika ir gydymo metodai. 

 

3. Tokofobijos rizikos veiksniai 

Vienas pagrindinių gimdymo baimės 

rizikos faktorių yra ankstesnė neigiama ankstesnio 

gimdymo patirtis, galinti sąlygoti potrauminio streso 

sindromą [7]. Literatūros duomenimis, po gimdymo 

praėjus 6 mėnesiams potrauminio streso sutrikimas 

pastebimas nuo 2,8 iki 5,6 procentų moterų [8]. Vis 

dėlto šis sutrikimas gali likti nepastebėtas ir 

pasireikšti tik kito nėštumo metu. Neigiama 

ankstesnių gimdymų patirtis dažnesnė tarp moterų, 

pasižyminčių prastesne socioekonomine padėtimi [9, 

10]. Gimdymo baimė taip pat dažnesnė moterims, 

kurių ankstesnysis nėštumas buvo užbaigtas atliekant 
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cezario pjūvio operaciją, ypač jei operacija buvo 

atliekama skubiai, po bandymo gimdyti natūraliais 

takais [11]. Nerimas anksčiau gimdžiusioms 

moterims neretai kyla dėl sąrėmių skausmo baimės, 

nerimo dėl vaisiaus ar pačios pacientės sveikatos bei 

gyvybės [12, 13]. Kai kurios moterys išreiškia 

generalizuotą nerimą ir negali įvardinti konkretaus 

baimę sukeliančio faktoriaus [7]. 

Pirmą kartą gimdančios moterys baimės 

priežastimis įvardina išgirstas neigiamas kitų moterų 

gimdymo patirtis, taip pat seksualinį smurtą ar 

negatyvias, su sveikatos priežiūra susijusias patirtis. 

Vaikystėje patirtas fizinis, emocinis ar seksualinis 

smurtas taip pat yra siejamas su padidėjusia 

tokofobijos bei komplikuoto gimdymo rizika [14, 

15]. 

Švedijoje atlikto tyrimo duomenimis, esant 

žemoms nėščiosios pajamoms bei išsilavinimui 

gimdymo baimė pasireiškia dažniau, o moterys yra 

linkusios pageidauti cezario pjūvio operacijos [16]. 

Saisto ir kolegų Suomijoje atlikto tyrimo 

duomenimis, tokofobija yra susijusi su nedarbu, 

socialinės bei emocinės paramos artimoje aplinkoje 

stoka ir dažniau pasireiškia pažeidžiamoms, žemu 

savęs vertinimu pasižyminčioms moterims [17].  

Ryding ir kolegų atliktame tyrime pastebėtas 

tokofobijai būdingas polinkis vengti monotonijos, 

somatiniai nerimo požymiai, padidėjusi skeleto 

raumenų įtampa, dirglumas ir didelė asmenybės 

bruožų įtaka gimdymo baimės atsiradimui [18]. 

Nerimo sutrikimas bei depresija yra laikomi 

tokofobijos rizikos veiksniais [11, 17, 19]. Danijoje 

atliktas tyrimas, į kurį buvo įtraukta 30 480 pirmą 

kartą gimdančių moterų, parodė, jog nėštumo metu 

pasireiškiantys nerimo sutrikimai pasižymi 5 kartus 

didesne tokofobijos rizika, o depresijos simptomai 

gimdymo baimės riziką padidino dvigubai. Vis dėlto 

šis tyrimas yra limituotas dėl naudotų klausimynų bei 

psichometrinių instrumentų validavimo stokos [19].  

Kito tyrimo duomenimis ryškesnę įtaką tokofobijos 

atsiradimui turi depresija ar nerimo sutrikimas bei 

depresija kartu palyginus su izoliuotu nerimo 

sutrikimu [11]. 

 

4. Tokofobijos vertinimas 

Diagnozuoti tokofobiją gali būti sunku dėl 

apibrėžtumo stokos, plataus nėščiųjų patiriamų 

emocijų spektro. Dėl šios priežasties stengiamasi 

sukurti įrankį, galintį padėti identifikuoti tokofobiją 

kaip psichologinį sutrikimą. Vis dėlto klinikinėje 

praktikoje iki šiol gimdymo baimė dažniausiai 

identifikuojama gydytojo pokalbio su paciente metu. 

Tokofobijai identifikuoti plačiausiai 

naudojamas W-DEQ A (The Wijma Delivery 

Expectancy/Experience Questionnaire) 

standartizuotas klausimynas. Klausimyną sudaro 33 

teiginiai apie gimdymą, kuriuos moteris įvertina 

balais nuo 0 iki 5 (nuo „visai ne“ iki „labai“). Esama 

dviejų klausimyno versijų: A – skirta pildyti prieš 

gimdymą, B – po jo, siekiant įvertinti gimdymo 

patirtį. Maksimali balų suma – 165, o gimdymo 

baimės stiprumas yra tiesiogiai susijęs su surinktų 

balų suma. Surinkti ≥ 100 balų kai kurių studijų 

duomenimis turėtų būti laikomi  tokofobija [20, 21]. 

Klausimynas yra tinkamas naudoti pirmą kartą bei 

pakartotinai gimdysiančioms pacientėms [22]. Vis 

dėlto pastebėta, jog pirmą kartą besilaukiančios 

pacientės yra linkusios surinkti didesnį balų skaičių 

palyginus su anksčiau gimdžiusiomis pacientėmis 

[23]. Nors Švedijos mokslininkų sukurto klausimyno 

validumas ir patikimumas buvo patvirtintas 
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tiriamojoje populiacijoje ir jis buvo išverstas į 

aštuonias užsienio kalbas, nėra duomenų, jog 

klausimynas būtų naudojamas kasdienėje klinikinėje 

praktikoje [24]. 

Vizualinė analogų skalė (VAS) gimdymo 

baimei įvertinti pradėta naudoti 2009 m. Moterys 

prašomos įvertinti kaip jaučiasi galvodamos apie 

gimdymą: 1 cm – esu rami, 10 cm  – jaučiu labai 

stiprius neigiamus jausmus galvodama apie 

gimdymą ir įvertį pažymėti centimetrinėje skalėje. 

Vis dėlto esama įvairių nuomonių apie šios skalės 

taikymą, abejojant jos specifiškumu bei rezultatų 

vertinimu [25]. Šalia VAS imta naudoti labai panašią 

FOBS (Fear of Birth Scale) skalę, kai vertinimas 

susideda iš dviejų elementų: vienu jų paprašoma 

įvertinti jaučiamą baimę, kitu – su gimdymu susijusį 

nerimą ir pažymėti centimetrinėje skalėje [24]. 

Gimdymo baimės klausimynas (angl. Fear 

of Childbirth Questionnaire) buvo sukurtas siekiant 

nustatyti, ar klausimyno efektyvumas gali prilygti 

klinikiniam interviu su paciente trečiuoju nėštumo 

trečdaliu. Klausimyną sudaro 19 klausimų, į kuriuos 

atsakoma „taip“ arba „ne“. Pastebėta, jog šis 

klausimynas yra toks pat efektyvus kaip ir tiesioginis 

pokalbis su paciente siekiant identifikuoti 

tokofobijos buvimą [26]. 

 

5. Tokofobijos gydymas 

 

Specifinio medikamentinio tokofobijos 

gydymo nėra. Dažniausiai taikomi įvairūs elgesį 

modifikuojantys gydymo metodai - grupinė terapija, 

kognityvinė elgesio terapija, edukacinės 

intervencijos [27].   

Kognityvinė elgesio terapija (KET) - viena 

iš psichoterapijos rūšių, kurios pagrindiniai principai 

pagrįsti nuomone, jog psichikos bei elgesio 

sutrikimai yra palaikomi tam tikrų neigiamų 

kognityvinių (mąstymo stereotipai, klaidingi 

įsitikinimai apie save, ateitį) bei elgesio faktorių 

(destrukcinis elgesys, įniršis, baimė, depresija).  

Nustatyta, jog KET yra tokia pat efektyvi kaip ir 

specifiniai gydymo būdai bei intervencijos skirti 

nerimui ir depresijai gydyti [27]. Vertinant, jog 

tokofobija yra glaudžiai susijusi nerimo sutrikimais 

bei depresija, žinant, kad nėra specifinių gydymų 

metodų šiai problemai spręsti, daroma prielaida, jog 

KET gali būti pritaikyta ir nėščiosioms. Asmeninės 

KET konsultacijos gali būti brangios, o specialistų 

trūkumas neužtikrina prieigos kiekvienai pacientei. 

Dėl šių priežasčių, remiantis KET principais, buvo 

sukurtos ir internetinės platformos, prieinamos 

kiekvienai nėščiajai patogiu metu. Internetinė 

kognityvinė elgesio terapija (IKET) susideda iš 

psichoterapeutų kuruojamų nuotolinių konsultacijų, 

kurių metu aptarinėjamos užduotys, kurias 

nėščiosios turi atlikti savarankiškai namuose, 

aptarinėjamos galimos baimės gimdyti priežastys ir 

kt. [28]. Pagrindinis šios terapijos tikslas - 

supažindinti moteris su tokofobija ir išmokyti jas 

atpažinti bei kontroliuoti neigiamas emocijas ir 

nerimą, susijusį su kūdikio gimimu. Kuo 

besilaukianti moteris geriau geba suvaldyti su 

tokofobija susijusį nerimą, tuo sklandžiau vyksta 

gimdymo procesas. Rondung ir bendraautoriai 

pastebėjo, jog praėjus metams po gimdymo 

tokofobijos balai buvo žemesni toms moterims, 

kurioms buvo taikoma IKET [28]. Ucar ir kitų 

mokslininkų atliktame tyrime pastebėta, kad 

moterys, kurioms buvo taikoma IKET, surinko 

mažesnius balus tokofobijos vertinimo skalėje prieš 

gimdymą nei nėštumo pradžioje, gimdymo metu 

skundėsi silpnesniu skausmu, antroji gimdymo 



Journal of Medical Sciences. Jun 30, 2021 - Volume 9 | Issue 5.  Electronic - ISSN: 2345-0592 
 

111 

stadija buvo trumpesnė bei pačios gimdyvės buvo 

labiau patenkintos gimdymo procesu nei tos, 

kurioms IKET nebuvo taikoma [29]. Larsson ir kiti 

savo tyrime pateikė, kad moterys, kurioms buvo 

pritaikyti kognityvinės elgesio terapijos principai, 

rečiau rinkosi cezario pjūvio operacijas nei 

kontrolinė grupė [30]. 

Kognityvinės terapijos principais pagrįstas 

ir individualus psichoedukacinis tokofobijos 

gydymas. Pagrindiniai šio metodo principai - moters 

požiūrio į gimdymą vertinimas, komunikacija, plano, 

leidžiančio sumažinti neigiamų įvykių riziką 

sudarymas, neigiamų emocijų ekspresija bei kontrolė 

nėštumo metu [31]. Šiame gydyme dalyvauja ne tik 

psichiatras, psichologas, bet ir akušeriai, 

ginekologai, socialiniai darbuotojai. Toohill ir 

bendraautorių tyrime pastebėta, jog taikant 

individualizuotą psichoedukaciją, pagrįstą KET 

principais, sklandžiau vyko gimdymai, moterys 

surinko mažiau balų tokofobijos skalėje nei 

kontrolinė grupė, kuriai individualizuota KET 

nebuvo taikyta [32]. 

Nėščiosioms, kenčiančioms nuo 

tokofobijos, gali būti taikoma ir grupinė 

psichoterapija, kurios metu dalinamasi patirtimi, 

atpažįstami ir racionalizuojami klaidingi įsitikinimai, 

skiriamas dėmesys kūno bei sielos ryšiui. Riika ir 

kitų atliktame tyrime buvo vertinta grupinės terapijos 

nauda tokofobijos gydyme - nustatyta, jog po 6 sesijų 

reikšmingai sumažėjo su gimdymu susijusios 

neigiamos emocijos, jos buvo geriau atpažįstamos ir 

kontroliuojamos, daugiau moterų pakeitė nuomonę ir 

pasirinko natūralų gimdymo būdą [33]. 

Randomizuotame kontroliuotame tyrime 

,,BELIEF‘‘ (angl. Birth Emotions and Looking to 

Improve Expectant Fear) buvo vertinama telefoninių 

psichoedukacinių konsultacijų, kurias vedė akušerės, 

nauda moterims, kenčiančioms nuo tokofobijos. Šis 

metodas, pagrįstas Gamble- Creedy principu, buvo 

efektyvus: sumažėjo tokofobijos lygiai, mažesnis 

skaičius moterų rinkosi cezario pjūvio operacijas 

[32]. 

 

6. Išvados 

 

1) Pagrindiniai tokofobijos rizikos veiksniai - tai 

pačios gimdyvės ar kitų moterų neigiamos 

gimdymo patirtys, praeityje patirtas 

seksualinis smurtas, nerimas, depresija. 

2) Tokofobija klinikinėje praktikoje 

identifikuojama pokalbio su paciente metu, o 

standartizuoti klausimynai ir skalės 

dažniausiai naudojami moksliniais tikslais. 

3) Tokofobijos specifinio gydymo kol kas nėra, 

šiuo metu dažniausiai moterims yra taikomi 

įvairūs elgesį modifikuojantys gydymo 

metodai - grupinė terapija, kognityvinė 

elgesio terapija, edukacinės intervencijos. 
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