
Η εξωσωματική γονιμοποίηση αποτελεί μια πραγματική επανάσταση 
στην ιστορία της Ιατρικής. Δεν παύει όμως να είναι μια διαδικασία με 
επιβάρυνση για το ζευγάρι, ψυχολογική, φαρμακευτική και οικονο-
μική (ακόμα πιο έντονη τα τελευταία χρόνια της κρίσης). Για το λόγο 
αυτό καθίσταται απαραίτητη η σωστή προετοιμασία του ζευγαριού 
πριν από κάθε τέτοια προσπάθεια.
Τα τελευταία χρόνια οι γνώσεις μας για τις διαδικασίες της 
Αναπαραγωγής ολοένα και αυξάνονται. Παράλληλα, ανακαλύπτου-
με ότι καταστάσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν 
φυσιολογικές, καθώς δεν επηρεάζουν τη γενικότερη υγεία του αν-
θρώπου, μπορούν να δυσχεράνουν τη σύλληψη. Είναι καταστάσεις 
κυρίως ορμονικής προέλευσης. Η σωστή ρύθμιση του ορμονικού 
προφίλ της μέλλουσας μητέρας όχι μόνο θα τη βοηθήσει να μπει με 

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ανήκει στις χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις με  
αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Παγκοσμίως αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου ενώ 
στην Ελλάδα 500.000 άνθρωποι πάσχουν από τη νόσο, εκ των οποίων οι μισοί περίπου δεν 
το γνωρίζουν. Το 8,4% του γενικού πληθυσμού άνω των 35 ετών που υπήρξαν καπνιστές 
πάσχει από ΧΑΠ σύμφωνα με τη μελέτη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας. Οι καπνι-
στές άνω των 40 ετών πρέπει να υποβάλλονται σε λειτουργικό έλεγχο αναπνοής. Η διακοπή 
του καπνίσματος αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τη μη εξέλιξη της νόσου.
Το άτμισμα (χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου) αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο πρόσληψης 
εισπνεόμενης νικοτίνης, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται για περιορισμένο χρόνο ως 
βοήθεια στους καπνιστές για να μειώσουν και να διακόψουν εντελώς το κάπνισμα. Βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχία στην προσπάθεια υποκατάστασης του συμβατικού καπνίσμα-
τος με το άτμισμα είναι η σωστή επιλογή αρχικά τόσο του εξοπλισμού όσο και του υγρού 
αναπλήρωσης που θα χρησιμοποιήσει ο νέος ατμιστής.
Πρόσφατες μελέτες δίνουν μια άλλη διάσταση που αλλάζει το τοπίο στην αντιμετώπιση των 
αποφρακτικών ασθενών. Η χορήγηση διπλής βρογχοδιαστολής χωρίς εισπνεόμενη κορ-
τιζόνη δείχνει μείωση των παροξύνσεων αλλά και αύξηση του χρόνου μέχρι την εμφάνιση 
της επόμενης αναπνευστικής επιδείνωσης. Οι στοχευμένες θεραπείες αποτελούν το στοί-
χημα για τους πνευμονολόγους του μέλλοντος. Ποιότητα ζωής χωρίς περιορισμούς και συ-
μπτώματα σε ασθενείς με ΧΑΠ είναι το στοίχημα της φαρμακευτικής προσέγγισης στη νέα 
εποχή με την παρουσία των διπλών συνδυασμών με ή χωρίς εισπνεόμενη κορτιζόνη σε μο-
ναδικές πρωτοπόρες συσκευές που συμβάλλουν στη μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών.
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καλύτερες προϋποθέσεις σε μια προσπάθεια εξωσωματικής αλλά 
συχνά «ξεμπλοκάρει» με εντυπωσιακά απλό τρόπο τη διαδικασία 
της σύλληψης και δεν είναι λίγες οι φορές που το ζευγάρι επιτυγχά-
νει εγκυμοσύνη λίγο πριν από την εξωσωματική. Ιδιαίτερη έμφαση 
πρέπει να δίνεται και στη ρύθμιση του βάρους της γυναίκας, που 
επίσης οδηγεί σε αύξηση των πιθανοτήτων φυσικής σύλληψης αλλά 
και των πιθανοτήτων επιτυχίας της εξωσωματικής.


