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ACOS: Μύθοι

• Υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός που περιγράφει με σαφήνεια τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συνδρόμου

• Υπάρχουν σαφή κριτήρια, παγκοσμίως αποδεκτά, για τη διάγνωση

του ACOS

• Είναι σαφές από ποια βασική πάθηση ξεκινάμε για να αναζητήσουμε

τους ασθενείς με ΑCOS

• To ΑCOS χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο φλεγμονώδες πρότυπο

• Το ΑCOS είναι σύνδρομο



ACOS: Πραγματικότητες

• Ανιχνευόταν από τις κατευθυντήριες οδηγίες GOLD και GINA πριν

οριστεί επίσημα στις οδηγίες GINA/GOLD 2014

• Στις μεγάλες κλινικές μελέτες της ΧΑΠ φαίνεται ότι συμμετείχαν ασθενείς

με ACOS

• H επίπτωση του ΑCOS ποικίλλει στις διάφορες μελέτες (10-55%)

• 10-20% ασθενών με ΧΑΠ έχουν χαρακτηριστικά άσθματος

• Σε πληθυσμούς ασθματικών η επίπτωση του ACOS είναι ↑

• Παρόν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ↑ επίπτωσης με την ηλικία

(ιδιαίτερα σε καπνιστές με ηλικία > 60 ετών)



• Ασθενείς με ACOS σε ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ:

• Περισσότερες γυναίκες, χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο

• ↑ επίπτωση καπνιστικής συνήθειας σε σχέση με το άσθμα και ↓ σε

σχέση με τη ΧΑΠ

• ↑ συμπτώματα και ↓ ποιότητα ζωής

• Περισσότερες/σοβαρότερες παροξύνσεις καθώς ↑ νοσηλείες

• ↑ συνοδά νοσήματα

• ↓ εμφύσημα στη CT θώρακα σε σχέση με τους ασθενείς με ΧΑΠ

ACOS: Πραγματικότητες



ACOS: Πραγματικότητες

• Δεν υπάρχουν σαφή ευρήματα που υποστηρίζουν τη διάγνωση του

ACOS στο λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής

• Υπάρχει έλλειψη μελετών ώστε να γνωρίζουμε εάν οι ασθενείς με

ACOS έχουν ταχύτερη πρόοδο νόσου και χειρότερη επιβίωση

• ACOS = ↑ κόστος θεραπείας

• ACOS = Ανάγκη για εντατικοποίηση της θεραπείας



Υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός που περιγράφει με σαφήνεια τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά του συνδρόμου και της φλεγμονής που επικρατεί

ACOS: Μύθος 1



Και το όνομα αυτού…ACOS

• To σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης Άσθματος-ΧΑΠ (ACOS)

χαρακτηρίζεται από επίμονο περιορισμό της εκπνευστικής ροής του

αέρα με αρκετά χαρακτηριστικά που συνήθως συσχετίζονται με το

άσθμα και αρκετά χαρακτηριστικά που συνήθως συσχετίζονται με τη

ΧΑΠ

• Ως εκ τούτου, το ACOS προσδιορίζεται από τα κοινά χαρακτηριστικά

που μοιράζεται τόσο με το άσθμα όσο και με τη ΧΑΠ

GINA/GOLD 2014



Υπάρχουν σαφή κριτήρια, παγκοσμίως αποδεκτά, για τη διάγνωση του

ACOS

ACOS: Μύθος 2



Η ισπανική άποψη

Cataluna J, et al. Arch Bronconeumol 2012; 48: 331-337.

παγκοσμίως αποδεκτά 



Mixed COPD/Asthma Phenotype: 2 μείζονα 

κριτήρια ή 1 μείζον και 2 ελάσσονα κριτήρια

Cataluna J, et al. Arch Bronconeumol 2012; 48: 331-337.



Κατηγοριοποίηση της σπουδαιότητας και της 
εφαρμογής των κριτηρίων (

(13 ειδικοί στο άσθμα – 13 ειδικοί στη ΧΑΠ)

Miravitlles M, et al. International Journal of COPD 2015:10 1321–1330.



Miravitlles M, et al. International Journal of COPD 2015:10 1321–1330.

Κριτήρια που προτιμούνται από τους πνευμονολόγους για τη 

διάγνωση του ACOS



Cosio bG, et al. CHEST 2016; 149: 45-52. 



831  ασθενείς με ΧΑΠ 

125 ασθενείς με ACOS (15%)

Cosio bG, et al. CHEST 2016; 149: 45-52. 

ACOS: 1 μείζον ή 2 ελάσσονα 

κριτήρια 



Σταθερότητα κριτηρίων ACOS μετά από ένα έτος 

παρακολούθησης

Cosio bG, et al. CHEST 2016; 149: 45-52. 



Είναι σαφές από ποια βασική πάθηση ξεκινάμε για να αναζητήσουμε

τους ασθενείς με ΑCOS

ACOS: Μύθος 3



Σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης  Άσθματος και ΧΑΠ: 

ACOS ή CAOS;

ACOS: Από ποια βασική πάθηση ξεκινάμε;

• Άσθμα ή ΧΑΠ;

• Στην καθημερινή κλινική πρακτική, η πλειοψηφία των ασθενών που 

διερευνώνται για την ύπαρξη ACOS ξεκινούν συνήθως από τη ΧΑΠ

• Οι θέσεις ομοφωνίας αποφεύγουν να πάρουν θέση

• Η ισπανική άποψη θεωρεί ως δεδομένο την ύπαρξη ΧΑΠ και αναζητά 

στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της συνύπαρξης άσθματος



Οverlap phenotype asthma/COPD

‘’From a clinical point of view, it is composed of COPD patients with

increased reversibility and/or of smoker asthmatics with fixed airflow

obstruction.

Are they just the same patients with different names? Probably yes.’’

Barbara Piras and Marc Miravitlles. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2012; 7: 8.



Postma DS, et al. N Engl J Med 2015; 373: 1241-9.



Αποφρακτικά νοσήματα των αεραγωγών

Postma DS, et al. N Engl J Med 2015; 373: 1241-9.



To ΑCOS χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο φλεγμονώδες πρότυπο

ACOS: Μύθος 4



ACOS: Αλλάζει το φλεγμονώδες πρότυπο;

• GINA/Ισπανικές θέσεις: θεωρούν ως το σημαντικότερο στοιχείο την

ηωσινοφιλική φλεγμονή, που μπορεί να ορίζεται είτε με τη μέτρηση του

εκπνεόμενου FeNO είτε με την αξιολόγηση των ηωσινοφίλων στα πτύελα

• Αυτός όμως ο ηωσινοφιλικός καθορισμός αποτελεί βιολογικό δείκτη που

διακρίνει το ACOS από τις συνιστώσες του ή απλά απαιτείται για να λάβει

ασθματικό χαρακτήρα μια προϋπάρχουσα ΧΑΠ;



Overlap vs Asthma: ↑ Ουδετερόφιλα (πτύελα)

Gibson PG, et al. Thorax 2009; 64: 728–735.



Iwamoto H, et al. Eur Respir J 2014; 43: 421–429. 

neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL): neutrophil-derived molecule

Increased induced sputum levels of NGAL might be a characteristic

feature of overlap, suggesting enhanced neutrophilic airway inflammation

and/or airway epithelial injury in COPD–asthma overlap.



Iwamoto H, et al. Eur Respir J 2014; 43: 421–429. 

Προκλητά πτύελα: Κυτταρικοί πληθυσμοί



• 86 ασθενείς με σοβαρό άσθμα – 75 με μέτρια/σοβαρή ΧΑΠ

• Cluster analyses - 18 κυτταροκίνες στα πτύελα

• Οι υποπληθυσμοί επικυρώθηκαν σε μία ανεξάρτητη ομάδα με σοβαρό

άσθμα (n=166) και μία ομάδα με ΧΑΠ (n=58)

Ghebre MA, et al. J Allergy Clin Immunol 2014



Asthma predominant cluster:

eosinophilic inflammation and

elevated TH2 inflammatory

mediator

COPD-predominant group: 

elevated proinflammatory

cytokines (mixed eosinophilic

and neutrophilic)

Asthma and COPD overlap group that clinically had:

chronic bronchitis, increased bacterial colonization,

elevated sputum IL-1b and TNF-a levels and a

sputum neutrophilia

Ghebre MA, et al. J Allergy Clin Immunol 2014



ΑCOS: Αλλάζει το φλεγμονώδες πρότυπο; Διαφορετικό

φλεγμονώδες πρότυπο, με μικτά χαρακτηριστικά (που πλησιάζουν

πιο πολύ στη ΧΑΠ), χωρίς να γνωρίζουμε ποιο ακριβώς είναι

• Πόσο η παραπάνω ανάλυση βοηθά στο χαρακτηρισμό του

συνδρόμου; Μάλλον καθόλου

• Oι περισσότεροι ερευνητές που προσπαθούν να διακρίνουν το ACOS

από τις συνιστώσες του χρησιμοποιώντας φλεγμονώδεις δείκτες δεν

έχουν καταφέρει να αποτυπώσουν κλινικά σημαντικές διαφορές

• Συνδυασμός βιολογικών δεικτών που να χαρακτηρίζουν άσθμα και

ΧΑΠ ξεχωριστά πιθανώς να ενισχύσουν τη διακριτική δυνατότητα

Λουκίδης Σ, Μπακάκος Π, Κωστίκας Κ. ΠΝΕΥΜΩΝ 2014



Το ΑCOS είναι σύνδρομο

ACOS: Μύθος 5



Πληθυσμοί ασθενών που χαρακτηρίζονται ότι 

πάσχουν από ΑCOS

Διαφορετικοί φαινότυποι, όπως:

• Ασθενείς με ΧΑΠ και ηωσινοφιλική φλεγμονή

• Ασθενείς με άσθμα και σοβαρή νόσο (κυρίως ουδετεροφιλική

φλεγμονή)

• Ασθενείς με άσθμα που καπνίζουν (κυρίως ουδετεροφιλική φλεγμονή)

• Ασθενείς με άσθμα και μόνιμη απόφραξη των αεραγωγών χωρίς

αναστρεψιμότητα (λόγω δομικών αλλαγών)



Το ACOS ανιχνευόταν από τις κατευθυντήριες οδηγίες GINA και GOLD

πριν οριστεί επίσημα στις οδηγίες GINA/GOLD 2014

ACOS: Πραγματικότητα 1



Distinguishing Asthma from COPD

• Individuals with asthma who are exposed to noxious agents (particularly

cigarette smoking) may develop fixed airflow limitation and a mixture of

“asthma-like” inflammation and “COPD-like” inflammation.

GINA 2013

• In some patients with chronic asthma, a clear distinction from COPD is

not possible using current imaging and physiological testing techniques,

and it is assumed that asthma and COPD coexist in these patients.

GOLD 2013



Στις μεγάλες κλινικές μελέτες της ΧΑΠ φαίνεται ότι συμμετείχαν

ασθενείς με ACOS

ACOS: Πραγματικότητα 2



2138 ασθενείς (ηλικία: 63±7 έτη)

Hurst J, et al. N Engl J Med 2010; 363: 1128-38.



Hurst J, et al. N Engl J Med 2010; 363: 1128-38.

2oς ισχυρότερος προβλεπτικός παράγοντας επόμενης 

παρόξυνσης: Οπισθοστερνικός καύσος



• 5756 moderate-to-very-severe COPD patients

• Pre-bronchodilator spirometry was performed and then the patients

received four inhalations of ipratropium (80 mg via metered-dose

inhaler) followed 60 min later by four inhalations of salbutamol (400

mg via metered-dose inhaler) to ensure maximal or near-maximal

bronchodilation

Εur Respir J 2008; 31: 742-750.

Tashkin DP, et al. ERJ 2008; 31: 742-750.



Aνταπόκριση στη βρογχοδιαστολή: ΔFEV1 > 15% → 65.6%

Aνταπόκριση στη βρογχοδιαστολή: ΔFEV1 > 12% και > 200ml → 53.9%

Tashkin DP, et al. ERJ 2008; 31: 742-750.

Αναστρεψιμότητα μετά βρογχοδιαστολή σε ασθενείς με ΧΑΠ: Δεν είναι 

επαναλήψιμη και είναι διαφορετική με συνδυασμούς βρογχοδιασταλτικών

Calverley PM, et al. Thorax 2003

Tashkin D, et al. ERJ 2008



• H επίπτωση του ΑCOS ποικίλλει στις διάφορες μελέτες (10-55%)

• Υπαρκτή οντότητα με σημαντικά ποσοστά ανάμεσα στους ασθενείς με

άσθμα ή ΧΑΠ

• Σχετική συμφωνία μεταξύ των μελετών = 10-20% ασθενών με ΧΑΠ

έχουν χαρακτηριστικά άσθματος

• Σε πληθυσμούς ασθματικών η επίπτωση του ACOS είναι μεγαλύτερη

(αρκετοί ασθματικοί καπνίζουν και περίπου το 5% πάσχει από σοβαρό άσθμα

με μεγαλύτερη αναλογία ασθενών με απόφραξη αεραγωγών χωρίς

αναστρεψιμότητα)

ACOS: Πραγματικότητα 3



• US National Health and Nutrition Examination (NHANES) III (1988 to

1994) και UK General Practice Research Database (GPRD) (1998):

Ασθενείς με αποφρακτικά νοσήματα

Soriano JB, et al. CHEST 2003; 124: 474–481.



GPRD - UK

Soriano JB, et al. CHEST 2003; 124: 474–481.

NHANES III - USA

•Ασθενείς με αποφρακτικά νοσήματα:

17% στις ΗΠΑ και 19% στο Ηνωμένο Βασίλειο → ΧΑΠ και Άσθμα

Αύξηση του ποσοστού με την αύξηση της ηλικίας (≥ 50 ετών)



Σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης Άσθματος-ΧΑΠ: 

Τι λένε οι ασθενείς;

• 547 ενήλικες ασθενείς : 337 με Άσθμα και 210 με ΧΑΠ

• Ερωτηματολόγιο με σκοπό τη διάκριση των δύο νόσων

• Διαβάθμιση με 0-15 πόντους

• Διάγνωση ΧΑΠ: υψηλό σκορ

• Διάγνωση άσθματος: χαμηλό σκορ

• Cut-off score: 7

Beeh KM et al. Respir Med 2004; 98: 591-597.



Περίπου 20% των ασθενών → Σύνδρομο 

αλληλοεπικάλυψης (score 6-8)

Cutoff = 7 points,  S=87.6%, Sp=87.2%

Beeh KM et al. Respir Med 2004; 98: 591-597.



Zeki AA, et al. J Allergy 2011

J Allergy 2011.



Επίπτωση του ACOS σε μελέτες διαφορετικού 

σχεδιασμού

Gibson PG, et al. Thorax 2015; 70:683–691.



Παρόν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αύξηση της επίπτωσης με την ηλικία

(ιδιαίτερα σε καπνιστές με ηλικία > 60 ετών)

ACOS: Πραγματικότητα 4 



• Ερωτηματολόγιο σχετικά με τα συμπτώματα από το αναπνευστικό, τη

διάγνωση και τους παράγοντες κινδύνου

• Τυχαίο δείγμα Ιταλών, ηλικίας από 20–44 (n = 5163), 45–64 (n = 2167)

και 65–84 ετών (n = 1030)

• Multicentre Gene Environment Interactions in Respiratory Diseases

(GEIRD) study

de Marco R, et al. PLOS ONE 2013



Overlap Syndrome: Παρόν σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες, ↑ επίπτωσης με την ηλικία

de Marco R, et al. PLOS ONE 2013



• European Community Respiratory Health Survey: άτομα ηλικίας 20-44 ετών

το 1991–1993 με 9ετή παρακολούθηση (1999–2001)

de Marco R, et al.Eur Respir J 2015; 46: 671–679



ΑCOS σε ενήλικες 20-44 ετών: σοβαρή μορφή 

άσθματος με συχνές νοσηλείες

de Marco R, et al.Eur Respir J 2015; 46: 671–679



Overlap syndrome: συχνότερο σε ηλικία > 60 έτη

Zeki AA, et al. J Allergy 2011



Overlap syndrome: ↑ επίπτωσης με την ηλικία

Pleasants RA, et al. COPD 2014; 11: 256–266. 



Ηλικία ≥ 60 και κάπνισμα (≥ 20 py) = Overlap syndrome

Kiljander T, et al. NPJ Prim Care Respir Med 2015; 25: 15047.



Ασθενείς με ACOS = Περισσότερες γυναίκες και χαμηλότερο μορφωτικό

επίπεδο σε σχέση με τους ασθενείς με άσθμα ή ΧΑΠ, μεγαλύτερη

επίπτωση καπνιστικής συνήθειας σε σχέση με το άσθμα και μικρότερη σε

σχέση με τη ΧΑΠ

ACOS: Πραγματικότητα 5



Overlap syndrome: Παράγοντες κινδύνου

de Marco R, et al. PLOS ONE 2013



Hardin Μ, et al. Eur Respir J 2014; 44: 341–350.



Ασθενείς με ACOS = περισσότερα συμπτώματα και χειρότερη ποιότητα

ζωής σε σχέση με τους ασθενείς με άσθμα ή ΧΑΠ

ACOS: Πραγματικότητα 6



Overlap Syndrome: ↑ συμπτώματα

de Marco R, et al. PLOS ONE 2013



Overlap COPD/asthma vs COPD: ↓ QoL

Hardin Μ, et al. Eur Respir J 2014; 44: 341–350.



Ασθενείς με ACOS = περισσότερες/σοβαρότερες παροξύνσεις καθώς και

περισσότερες νοσηλείες σε σχέση με τους ασθενείς με άσθμα ή ΧΑΠ

ACOS: Πραγματικότητα 7



• Μελέτη - Συνύπαρξη άσθματος σε ΧΑΠ

• 915 ασθενείς με ΧΑΠ σταδίου ΙΙ-IV

• 119 ασθενείς (13%) έφεραν και διάγνωση άσθματος

• Δεν υπήρχε διαφορά στο φύλο και τρέχουσα καπνιστική συνήθεια

• Ελάμβαναν περισσότεροι ICS

Respiratory Research 2011; 12: 127.

Hardin M, et al. Res Res 2011; 12: 127.



ΧΑΠ/ΑΣΘΜΑ έναντι ΧΑΠ: 

Πιο συχνές, πιο σοβαρές παροξύνσεις

Hardin M, et al. Res Res 2011; 12: 127.



Menezes AM, et al; PLATINO Team. Chest 2014; 145 :297-304.



COPD-Asthma Overlap: ↓ FEV1, ↑ παροξύνσεις, 

↑ νοσηλείες

Menezes AM, et al; PLATINO Team. Chest 2014; 145 :297-304.



ACOS έναντι Άσθματος και ΧΑΠ: ↑ Παροξύνσεις

Nielsen M, et al. Inter J COPD 2015



Overlap Syndrome: ↑ νοσηλείες

de Marco R, et al. PLOS ONE 2013



Ασθενείς με ACOS = περισσότερα συνοδά νοσήματα σε σχέση με τους

ασθενείς με άσθμα ή ΧΑΠ

ACOS: Πραγματικότητα 8



ACOS έναντι Άσθματος και ΧΑΠ: ↑ Συνοδά νοσήματα

Nielsen M, et al. Inter J COPD 2015



Aσθενείς με ACOS = λιγότερο εμφύσημα σε σχέση με τους ασθενείς με

ΧΑΠ

ACOS: Πραγματικότητα 9



Hardin Μ, et al. Eur Respir J 2014; 44: 341–350.



Δεν υπάρχουν σαφή ευρήματα που υποστηρίζουν τη διάγνωση του

ACOS στο λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής

ACOS: Πραγματικότητα 10

 



FEV1/FVC, FEV1, AHR

Gibson PG, et al. Thorax 2009; 64: 728–735.



© Global Initiative for Asthma

Βήμα 3 - Σπιρομέτρηση

Spirometric variable Asthma COPD ACOS

Normal FEV1/FVC

pre- or post-BD

Compatible with asthma Not compatible with 

diagnosis (GOLD)

Not compatible unless 

other evidence of chronic 

airflow limitation

FEV1 =80% predicted Compatible with asthma 

(good control, or interval 

between symptoms)

Compatible with GOLD 

category A or B if post-

BD FEV1/FVC <0.7 

Compatible with mild 

ACOS

Post-BD increase in 

FEV11 >12% and 400mL 

from baseline 

High probability of

asthma 

Unusual in COPD

Consider ACOS

Compatible with 

diagnosis of ACOS

Post--BD FEV1 1
/FVC <0.7 Indicatesairflow 

limitation; may improve

Required for diagnosis 

by GOLDcriteria

Usual in ACOS

Post-BD increase in 

FEV1 >12% and 200mL 

from baseline (reversible 

airflow limitation)

Usual at some time in 

course of asthma; not 

always present

Common in COPD and 

more likely when FEV1 is 

low, but consider ACOS

Common in ACOS, and 

more likely when FEV1 is 

low

<80% predicted Compatible with asthma 

A risk factor for 

exacerbations 

Indicates severity of 

airflow limitation and risk 

of exacerbations and 

mortality

Indicates severity of 

airflow limitation and risk 

of exacerbations and 

mortality

GINA 2014, Box 5-3

FEV1



Πραγματικότητα: Υπάρχει έλλειψη μελετών ώστε να γνωρίζουμε εάν οι

ασθενείς με ACOS έχουν ταχύτερη πρόοδο νόσου και χειρότερη

επιβίωση

-Σε μία μελέτη διάρκειας ενός έτους, φαίνεται οι ασθενείς με ΑCOS να

έχουν καλύτερη επιβίωση σε σχέση με τους ασθενείς με ΧΑΠ

ACOS: Πραγματικότητα 11



ACOS vs no-ACOS: Kαλύτερη επιβίωση σε ένα 

έτος παρακολούθησης

Cosio bG, et al. CHEST 2016; 149: 45-52. 



ACOS = Υψηλότερο κόστος θεραπείας

ACOS: Πραγματικότητα 12



Overlap Syndrome: Υψηλότερο κόστος θεραπείας

Shaya F, et al. CHEST 2008; 134:14-19.



ACOS = Ανάγκη για εντατικοποίηση της θεραπείας

ACOS: Πραγματικότητα 13



ACOS: Έναρξη θεραπείας

• Εάν η διαγνωστική προσέγγιση υποδηλώνει άσθμα ή ACOS, ή

συνυπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τη διάγνωση της ΧΑΠ:

-Έναρξη θεραπείας συμβατή με άσθμα (χαμηλή ή μέτρια δόση ICS

ανάλογα με το επίπεδο συμπτωμάτων) και συνέχιση ή προσθήκη

LABA

• ΠΟΤΕ μονοθεραπεία με LABA

• Εάν η διαγνωστική προσέγγιση υποδηλώνει ΧΑΠ:

-Έναρξη κατάλληλης συμπτωματικής θεραπείας με βρογχοδιασταλτικά

φάρμακα ή σταθερό συνδυασμό (LABA/ICS), αλλά όχι ICS μόνο (ως

μονοθεραπεία)

• ΠΟΤΕ μονοθεραπεία με ICS

GOLD/GINA 2014



CAOS 

(COPD Asthma Overlap Syndrome)

ACOS: Από την μεριά της ΧΑΠ



Ασθενής με CAOS (ΑCOS)

Σύγκριση με ασθενή με ΧΑΠ

• Χειρότερη αναπνευστική λειτουργία

• Περισσότερα συμπτώματα

• Συχνότερες παροξύνσεις

• Σοβαρότερες παροξύνσεις

• Συχνότερη χρήση υπηρεσιών υγείας/ ↑ νοσηλείες

• Χειρότερη ποιότητα ζωής

• Ανάγκη για εντατικοποίηση θεραπείας

D



Wurst E, et al. Eur Respir J 2016; 47: 1559–1562

• Υλικό: 1976 ασθενείς με ΧΑΠ (91.3% του πληθυσμού της ECLIPSE)



ACOS: Mύθοι και πραγματικότητες

Wurst E, et al. Eur Respir J 2016; 47: 1559–1562



CHAOS



Άσθμα-ΧΑΠ: Διαφορές  - Ομοιότητες

• Συνυπάρχουν παράγοντες που δυσκολεύουν την κατάταξη ενός

ασθενή σε μία από τις δύο νόσους

‘’In theory, theory and practice are the same. In practice, they are not.’’

Αlbert Einstein

http://www.strangenotions.com/einstein-god/

