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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΡΩΝ 

  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει αν το γαλακτικό οξύ που συγκεντρώνεται 
στα ούρα μετά από τη λήξη μέγιστης διαλειμματικής άσκησης είναι πιο ευαίσθητος δείκτης 
του μυϊκού μεταβολισμού από τη συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στο αίμα και, κατά 
συνέπεια, έγκυρος δείκτης αξιολόγησης της απόδοσης των αθλητών και του προπονητικού 
προγράμματος. Στη μελέτη έλαβαν μέρος εθελοντικά 18 υγιείς άντρες ηλικίας 18 μέχρι 29 
ετών. Οι εθελοντές εκτέλεσαν δύο δοκιμασίες δρόμων ταχύτητας (δοκιμασίες Α και Β) σε 
εξωτερικό στίβο, οι οποίες απείχαν τουλάχιστον τρεις ημέρες μεταξύ τους. Οι δοκιμασίες 
αποτελούνταν από 3 σετ των 2 × 80 m δρόμων ταχύτητας με 20 min παθητικής 
αποκατάστασης μεταξύ των σετ. Μεταξύ των δρόμων ταχύτητας 80 m παρεμβάλλονταν 10 s 
διαλείμματος στη δοκιμασία Α και 1 min στη δοκιμασία Β. Οι δοκιμασίες 
πραγματοποιήθηκαν με τυχαία ισοσταθμισμένη σειρά. Για τον προσδιορισμό της 
συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος στο αίμα, έγινε λήψη 14 μL τριχοειδικού αίματος από 
τη ράγα του δακτύλου του χεριού πριν από την άσκηση, καθώς και στο 2ο, 4ο, 6ο και 8ο λεπτό 
μετά τη λήξη της άσκησης. Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος 
στα ούρα, έγινε συλλογή ούρων πριν από την άσκηση και 60 λεπτά μετά τη λήξη της. Για τον 
έλεγχο της ενυδάτωσης οι συμμετέχοντες άδειασαν την κύστη τους περίπου 40 min πριν την 
άφιξή του στον χώρο διεξαγωγής των δοκιμασιών και κατανάλωσαν 500 ml νερού. Kατά την 
άφιξή τους άδειασαν ξανά την κύστη τους σε πλαστικούς ουροσυλλέκτες. Mετά τη λήξη των 
δοκιμασιών κατανάλωσαν 250 ml νερού στο 15ο λεπτό και επιπλέον 250 ml στο 30ό λεπτό. 
Για την παρακολούθηση της δρομικής ταχύτητας έγινε ηλεκτρονική χρονομέτρηση με τη 
βοήθεια δύο ζευγών φωτοκυττάρων. Η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος του αίματος και 
των ούρων προσδιορίστηκε φασματοφωτομετρικά έπειτα από φυγοκέντρηση. Για τον έλεγχο 
της κατανομής των δεδομένων κάθε μεταβλητής χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Shapiro-
Wilk. Η στατιστική ανάλυση των επιδόσεων πραγματοποιήθηκε με ανάλυση διακύμανσης 
(ANOVA) τριών κατευθύνσεων (δοκιμασία × σετ × δρόμος) με επαναλαμβανόμενες 
μετρήσεις. Βρέθηκε σημαντική διαφορά στον χρόνο μεταξύ των δύο δοκιμασιών (p = 0,042), 
των τριών σετ (p = 0,002) και των δύο δρόμων μέσα σε κάθε σετ (p < 0,001), ενώ υπήρξε και 
σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων τεστ και δρόμος (p < 0,001). Ομοίως, 
βρέθηκε σημαντική διαφορά στην ταχύτητα μεταξύ των δύο δοκιμασιών (p = 0,026), των 
τριών σετ (p = 0,002) και των δύο δρόμων μέσα σε κάθε σετ (p < 0,001), ενώ υπήρξε και 
σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων τεστ και δρόμος (p < 0,001). Η στατιστική 
ανάλυση της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος στο αίμα και στα ούρα, καθώς και της 
πυκνότητας των ούρων, πραγματοποιήθηκε με ANOVA δύο κατευθύνσεων (δοκιμασία × 
χρόνος) με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Στη συγκέντρωση του γαλακτικού του αίματος 
και των ούρων δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο δοκιμασιών ούτε σημαντική 
αλληλεπίδραση, παρά μόνο σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών ηρεμίας και άσκησης (p < 
0,001). Το μέγεθος επίδρασης της δοκιμασίας ήταν 0,26 για το γαλακτικό του αίματος και 
0,27 για το γαλακτικό των ούρων, δηλαδή μικρό και στις δύο περιπτώσεις. Το μέγεθος 
επίδρασης της δοκιμασίας στην ταχύτητα ήταν –0,33, δηλαδή επίσης μικρό. Στην πυκνότητα 
των ούρων δεν βρέθηκε καμία σημαντική διαφορά ούτε αλληλεπίδραση. Με ανάλυση 
συσχέτισης κατά Spearman βρέθηκε σημαντική συσχέτιση της συγκέντρωσης γαλακτικού στα 
ούρα με εκείνη στο αίμα τόσο μετά τη δοκιμασία Α (ρ = 0,730, p = 0,001) όσο και μετά τη 
δοκιμασία Β (ρ = 0,738, p < 0,001). Επίσης, βρέθηκε σημαντική συσχέτιση της συγκέντρωσης 
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γαλακτικού μετά τις δύο δοκιμασίες στο αίμα (ρ = 0,682, p = 0,002) και στα ούρα (ρ = 0,709, 
p = 0,001). Συνεπώς, τα ευρήματα αποτυγχάνουν να καταδείξουν τη συγκέντρωση του 
γαλακτικού οξέος στα ούρα ως πιο ευαίσθητο δείκτη του μυϊκού μεταβολισμού μετά τη λήξη 
μέγιστης διαλειμματικής άσκησης από την συγκέντρωσή του στο αίμα. 
  
Λέξεις κλειδιά: γαλακτικό οξύ, αίμα, ούρα, μέγιστη διαλειμματική άσκηση, ελεγχόμενη 
ενυδάτωση. 
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INVESTIGATION OF THE RESPONSE OF BLOOD AND URINE LACTATE TO MAXIMAL 
INTERVAL EXERCISE IN MEN 

  
ABSTRACT 
The purpose of this study was to investigate whether the urine lactate concentration after 
maximal intermittent exercise is a more sensitive indicator of muscle metabolism than the 
blood lactate concentration and, therefore, a valid indicator of athletic performance and 
training. Eighteen healthy male physical education students, aged 18-29, with high aerobic 
capacity, performed two tests of sprint running (tests A and B) on an outdoor track, separated 
by at least three days. The tests consisted of 3 sets of 2 × 80 m sprints with 20 min passive 
recovery between sets. Between the 80 m sprints there were 10 s of rest in test A and 1 min 
in test B. The blood and urine lactate concentrations before and after exercise were 
determined and a protocol of controlled hydration was followed. Data were analysed by 
factorial analysis of variance. No significant differences were found between tests in the blood 
or urine lactate concentrations. There was a significant difference between resting and 
exercise values and a significant correlation between the blood and urine lactate 
concentrations after both tests (p < 0.01). Consequently, the findings do not show that the 
urine lactate concentration is a more sensitive indicator of muscle metabolism after maximal 
interval exercise than the blood lactate concentration. 
  
Key words: lactic acid, blood, urine, maximum interval exercise, controlled hydration. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προπόνηση είναι μια διαδικασία που απαιτεί συχνή αξιολόγηση, ώστε να διεξάγεται με 
επιτυχία και να οδηγεί τους αθλητές στα επιθυμητά αποτελέσματα. Το γαλακτικό οξύ που 
συγκεντρώνεται στο αίμα είναι ένας αξιόπιστος δείκτης αξιολόγησης της προπονητικής 
διαδικασίας (Maglischo, 2003· Μούγιος, 2008· Viru and Viru, 2001). Το γαλακτικό οξύ 
παράγεται από την αναερόβια διάσπαση των υδατανθράκων και κορυφώνεται στο αίμα μετά 
από άσκηση με διάρκεια μεγαλύτερη των 30 s και με μέγιστη ένταση. Είναι ένας μεταβολίτης 
που παρουσιάζει πολύ μεγάλες μεταβολές με την άσκηση και με αυτόν τον τρόπο προσφέρει 
έναν μεγάλο αριθμό πληροφοριών σχετικά με την επίδραση της άσκησης στον μεταβολισμό 
(Μούγιος, 2008). 
Σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνών η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στο αίμα έχει 
χρησιμοποιηθεί για να αξιολογηθεί η απόδοση των αθλητών και η επιτυχία του 
προπονητικού προγράμματος. Πρόσφατες έρευνες του εργαστηρίου μας έδειξαν ότι η 
συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στα ούρα, μετά από σύντομη μέγιστης έντασης άσκηση, 
παρουσιάζει ικανοποιητική αξιοπιστία και δεν επηρεάζεται από την ημερησία διακύμανση 
κάτω από ελεγχόμενη ποσότητα κατανάλωσης νερού μετά την άσκηση (Nikolaidis et al. 
2016a· Nikolaidis et al. 2016b· Nikolaidis et al. 2017). Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις από 
πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα ότι η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στα ούρα μετά 
από αναερόβια άσκηση είναι πιο ευαίσθητος δείκτης του αναερόβιου καταβολισμού των 
υδατανθράκων  από την συγκέντρωση του στο αίμα (Pechlivanis et al. 2010· Τσαλής και συν. 
2011). Ωστόσο, οι προαναφερθείσες μελέτες παρουσιάζουν ελλείψεις όσον αφορά στη 
μέθοδο, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω.  
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ΣΚΟΠΟΣ 
Στη βάση των ελλείψεων της βιβλιογραφίας, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να 
μελετήσει αν το γαλακτικό οξύ που συγκεντρώνεται στα ούρα μετά από τη λήξη μέγιστης 
διαλειμματικής άσκησης είναι πιο ευαίσθητος δείκτης του μυϊκού μεταβολισμού από τη 
συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στο αίμα και κατά συνέπεια έγκυρος δείκτης 
αξιολόγησης της απόδοσης των αθλητών και του προπονητικού προγράμματος. 
Τα ερευνητικά μας αποτελέσματα θα προσφέρουν πληροφορίες όσον αφορά την ευαισθησία 
και εγκυρότητα του γαλακτικού οξέος των ούρων ως δείκτη του μυϊκού μεταβολισμού. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
Το γαλακτικό οξύ και η αξία του στον αθλητισμό 
Η ανακάλυψη του γαλακτικού οξέος το 1780 έγειρε ερωτήματα σε πολλούς ερευνητές όσον 
αφορά τη χρησιμότητά του. Σήμερα είναι γνωστό  ότι πρόκειται για ένα προϊόν του 
αναερόβιου καταβολισμού των υδατανθράκων και αποτελεί τη συχνότερα μετρούμενη 
βιοχημική παράμετρο στην αθλητική επιστήμη (Μούγιος, 2008). Η αύξηση της συγκέντρωσής 
του στο σαρκόπλασμα είναι η θεαματικότερη μεταβολή μεταβολίτη που συνοδεύει τα 
περισσότερα είδη άσκησης (Μούγιος, 2008). Παρακάτω φαίνεται η αντίδραση παραγωγής 
του γαλακτικού  οξέος. 
  
Πυροσταφυλικό οξύ + NADH + H+ ↔ Γαλακτικό οξύ  +  NAD+ 
  
Πάνω από κάποια ένταση άσκησης, η ταχύτητα παραγωγής NADH  στη γλυκόλυση ξεπερνά 
την ταχύτητα αερόβιας αναγέννησης του NAD+. Στο σημείο αυτό η αναερόβια μετατροπή του 
πυροσταφυλικού του οξέος σε γαλακτικό οξύ έρχεται στο προσκήνιο (Μούγιος, 2008). Έτσι, 
φαίνεται ότι η αιτία της αυξημένης παραγωγής ή συσσώρευσης γαλακτικού οξέος, είναι η 
υπερπαραγωγή NADH στο κυτταρόλυμα των έντονα συστελλόμενων μυικών ινών. 
Όταν υπάρχει έλλειψη NAD+, το γαλακτικό οξύ φεύγει από τις μυικές ίνες μέσω της 
κυτταροπλασματικής τους μεμβράνης, η οποία είναι διαπερατή από το γαλακτικό οξύ και 
διαχέεται στο εξωκυττάριο υγρό, σύμφωνα με τη διαβάθμιση συγκέντρωσής του, και από 
εκεί στην αιματική ροή,  η οποία το διασπείρει σε όλο το σώμα (Μούγιος, 2008). Τα όργανα 
που το προσλαμβάνουν είναι κυρίως οι σκελετικοί μύες που δεν συμμετείχαν στην άσκηση, 
η καρδιά και το ήπαρ (Μούγιος, 2008). Μικρές ποσότητες γαλακτικού οξέος 
προσλαμβάνονται επίσης από τον εγκέφαλο και τους νεφρούς (Μούγιος, 2008). Επιπλέον, 
είναι εφικτό ίνες ενός μυός να προσλάβουν γαλακτικό οξύ από άλλες ίνες του ίδιου μυός 
(Μούγιος, 2008). 
Η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στο μυ μπορεί να εκτοξευθεί από περίπου 1 mmol/kg 
σε ηρεμία, στα 30 mmol/kg κατά τη μέγιστη άσκηση, υποδεικνύοντας μαζικό αναερόβιο 
καταβολισμό των υδατανθράκων (Μούγιος, 2008). Αυτό συνοδεύεται από αύξηση της 
οξύτητας του κυτταρολύματος, αφού η καθαρή μετατροπή γλυκόζης ή γλυκογόνου προς 
γαλακτικό οξύ συνοδεύεται από παραγωγή πρωτονίων (Μούγιος, 2008). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει καθαρή παραγωγή πρωτονίων στον αερόβιο καταβολισμό των υδατανθράκων προς 
διοξείδιο του άνθρακα (Μούγιος, 2008). Σε ένα έντονα συστελλόμενο μυ το κυτταρολυματικό 
pH πέφτει από 7-7,1 σε ηρεμία, μέχρι και ακόμη στο 6,3 (Μούγιος, 2008). 
Το γαλακτικό οξύ με την είσοδο του σε ένα κύτταρο μπορεί να οξιδωθεί προς πυροσταφυλικό 
οξύ με αντιστροφή της αντίδρασης παραγωγής του (Μούγιος, 2008). 
  
Γαλακτικό οξύ  +  NAD+ ↔ Πυροσταφυλικό οξύ + NADH + H+ 
  
Εκτός από τις παραμέτρους της άσκησης, η  απόκριση γαλακτικού οξέος του αίματος 
εξαρτάται από την κληρονομικότητα, τη διατροφή, την προπονητική κατάσταση και την 
ηλικία (Μούγιος, 2008). 
Όσον αφορά την αξία του γαλακτικού οξέος στον αθλητισμό, τα αποτελέσματα της μέτρησής 
του αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για το προπονητικό έργο, διότι μπορούν να συμβάλουν 
στον σχεδιασμό ενός προπονητικού προγράμματος, στην εκτίμηση της αναερόβιας 
γαλακτικής ικανότητας και στην εκτίμηση της αερόβιας αντοχής (Μούγιος, 2008). 
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Η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στο αίμα και στη σιέλο ως δείκτης του μυϊκού 
μεταβολισμού 

Η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στο αίμα καθορίζεται από τις ταχύτητες εμφάνισης και 
εξαφάνισης ή απομάκρυνσής του (Μούγιος, 2008). Η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στο 
αίμα σε ηρεμία είναι περίπου 1 mmol/L και αντικατοπτρίζει μια λεγόμενη σταθερή 
κατάσταση, κατά την οποία η ταχύτητα εμφάνισης είναι ίση με την ταχύτητα εξαφάνισης 
προς τους άλλους ιστούς (Μούγιος, 2008). Όταν ξεκινάει η άσκηση, η σταθερή κατάσταση 
του γαλακτικού οξέος διαταράσσεται, επειδή αυξάνεται η ταχύτητα εμφάνισής του στο αίμα 
(Μούγιος, 2008). Η κορυφαία συγκέντρωση γαλακτικού οξέος στο αίμα είναι το πολύ ίση, 
αλλά συνήθως χαμηλότερη από την κορυφαία συγκέντρωση γαλακτικού οξέος στο 
κυτταρόλυμα των συστελλόμενων μυϊκών ινών (Μούγιος, 2008). Ο λόγος είναι ότι μέχρι να 
κορυφωθεί το γαλακτικό οξύ στο αίμα, άλλα όργανα έχουν απορροφήσει σημαντική 
ποσότητά του (Μούγιος, 2008). 
Η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος σε τριχοειδικό αίμα αποτελεί έναν έμμεσο, εύκολα 
προσδιορίσιμο και αξιόπιστο δείκτη του αναερόβιου μεταβολισμού στους μύες (Μούγιος, 
2008). Κατά τα μέσα  του 20ού αιώνα, προτιμάται ο προσδιορισμός γαλακτικού οξέος στο 
αίμα μετά από άσκηση, ενώ κατά το τέλος του 20ού αιώνα, αποτελεί την προτιμητέα μέθοδο 
για τη σύγκριση προπονητικών πρωτόκολλων. Από μελέτες φάνηκε ότι το γαλακτικό οξύ 
αυξάνεται κατά την μέτρια και υψηλής έντασης άσκηση, με αποτέλεσμα να αρχίσει να 
χρησιμοποιείται ως δείκτης αξιολόγησης της απόδοσης στον αθλητισμό (Eriksson, Karlsson 
και Saltin, 1971· Miller και Miller, 1949· van Hall, 2010).  Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι, 
για να εκτιμηθεί η κορυφαία τιμή συγκέντρωσης γαλακτικού οξέος μετά από μέγιστη έντασης 
άσκηση, χρειάζονται επαναλαμβανόμενες αιμοληψίες κάθε 2 min για περίπου 10 με 12 min 
(di Prampero, 1981· Fujitsuka, Yamamoto, Ohkuwa, Saito and Miyamura, 1982· Maglischo, 
2003· Μούγιος, 2008). 
Ωστόσο, σε μικρής έντασης άσκηση, η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος αυξάνεται πολύ 
λίγο ή και καθόλου (Knuttgen και Saltin, 1972). Η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στο 
αίμα έχει χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα ερευνών για να αξιολογηθεί η απόδοση των αθλητών 
και η επιτυχία του προπονητικού προγράμματος, καθώς έχει βρεθεί ότι η κορυφαία 
συγκέντρωση γαλακτικού οξέος στο αίμα σχετίζεται με την κορυφαία συγκέντρωσή του στον 
μυ (Eriksson, Karlsson and Saltin, 1971· Gollnick, Bayly and Hongson, 1986· Karlsson, Nordesjö, 
Jorfeldt, and Saltin, 1972· Knuttgen and Saltin, 1972· Μούγιος, 2008· Saltin, Wahren, and 
Pernow, 1974). Επιπρόσθετα, υπάρχει επαρκής αριθμός αναφορών ως προς την 
επαναληψιμότητα των μετρήσεων της συγκέντρωσής του στο αίμα μετά από άσκηση 
(Crescitelli and Taylor, 1944· Nikolaidis και συν., 2013· Glaister et al., 2007· Ohkuwa, Itoh, 
Yamazaki and Sato, 1995· Weinstein, Bediz, Dotan and Falk, 1998· Weltman et al., 
1990).  Αρκετοί ερευνητές επισημαίνουν ότι η υψηλή αναερόβια γαλακτική ικανότητα, η 
οποία αναφέρεται στον καταβολισμό των υδατανθράκων προς γαλακτικό οξύ, σχετίζεται με 
τη μέγιστη συγκέντρωση γαλακτικού οξέος στο αίμα (di Prampero, 1981· Μούγιος, 2008· Viru 
and Viru, 2001). 
Όσον αφορά τη συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στη σιέλο, έχουν πραγματοποιηθεί 
μελέτες που βρήκαν συσχέτισή της με εκείνη στο αίμα για την αξιολόγηση της απόδοσης των 
αθλητών (Mendez, Franklin και Kollias, 1976· Ohkuwa και συν., 1995· Pérez, Lucia, Carvajal, 
Pardo και Chicharro, 1999· Santos, Almeida, Caperuto, Martins και Rosa, 2006· Schabmueller 
και συν., 2006· Segura και συν., 1996), καθώς και ότι υπάρχει επαναληψιμότητα στην 
συγκέντρωσή του μετά την άσκηση (Ohkuwa και συν., 1995). Ωστόσο, η συγκέντρωση του 
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γαλακτικού οξέος στη σίελο ανεβαίνει τόσο λίγο μετά την άσκηση, που δεν είναι εφικτό να 
παράσχει τον πλούτο των πληροφοριών που παρέχει το αίμα. 
  
Η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στα ούρα ως δείκτης του μυϊκού μεταβολισμού 
Στις αρχές 20ού αιώνα, προσδιορίστηκε γαλακτικό οξύ στα ούρα μετά από άσκηση 
(Liljestrand και Wilson 1925). Με βάση τις έρευνες, εντοπίζεται και εκεί μια αύξηση της 
συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος μετά από επαρκή άσκηση (Crescitelli και Taylor, 1944· 
Hewlett, Barnett και Lewis, 1926· Johnson και Edwards, 1937· Judge και Eys, 1962· Liljestrand 
και Wilson, 1925· Mckelvie, Lindinger, Heigenhauser, Sutton και Jones, 1989· Miller και Miller, 
1949· Suzuki και Ikawa, 1991). Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες δείχνουν ότι η αύξηση της 
συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος στα ούρα εμφανίζεται μετά από μέτρια ή έντονη 
άσκηση (Crescitelli και Taylor, 1944· Hewlett και συν., 1926· Liljestrand και Wilson, 1925· 
Mckelvie και συν., 1989) και ότι η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στα ούρα κορυφώνεται 
μετά από 40-50 min (Crescitelli και Taylor, 1944· Johnson και Edwards, 1937· Liljestrand και 
Wilson, 1925). Επιπλέον, αναφέρεται ότι, για να υπάρξει επαρκής ποσότητα γαλακτικού 
οξέος στα ούρα, πρέπει η συγκέντρωση γαλακτικού οξέος στο αίμα να φτάσει τα 4,5-6,6 
mmol/L (Hewlett et al., 1926· Miller and Miller, 1949). Στην έρευνα των Crescitelli και Taylor 
(1944) βρέθηκε ότι η ποσότητα γαλακτικού οξέος στα ούρα μετά από 15 min υπομέγιστης 
άσκησης σχετίζεται αντίστροφα με το επίπεδο φυσικής κατάστασης των ασκουμένων. 
Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στα ούρα είναι πιο 
ευαίσθητος δείκτης της συμμετοχής του αναερόβιου μεταβολισμού στην παραγωγή 
ενέργειας κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης από τη συγκέντρωση γαλακτικού οξέος στο 
αίμα. Έρευνα των Τσαλή και συν. (2011) υποδεικνύει ότι είναι πράγματι έτσι, ενώ σχετικά με 
την αξιοπιστία χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, καθώς η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος 
στα ούρα παρουσίασε  μεγαλύτερη αξιοπιστία από αυτή στο αίμα σε αγύμναστους άντρες 
(Παπαιωάννου και συν. 2011), κάτι το οποίο όμως δεν εντοπίστηκε σε προπονημένους 
(Νικολαΐδης και συν. 2012) και απροπόνητους κολυμβητές (Nikolaidis και συν. 2013). Βέβαια, 
αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχε σημαντική αξιοπιστία της συγκέντρωσης του γαλακτικού 
οξέος στα ούρα στις παραπάνω μελέτες, η οποία όμως ήταν μικρότερη από αυτή στο αίμα 
(Nikolaidis και συν. 2013· Νικολαΐδης και συν. 2012). Πρόσφατες έρευνες του εργαστηρίου 
μας έδειξαν ότι η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στα ούρα, μετά από σύντομη μέγιστης 
έντασης άσκηση, παρουσιάζει ικανοποιητική αξιοπιστία και δεν επηρεάζεται από την 
ημερησία διακύμανση κάτω από ελεγχόμενη ποσότητα κατανάλωσης νερού μετά την 
άσκηση (Nikolaidis et al. 2016a· Nikolaidis et al. 2016b· Nikolaidis et al. 2017). Επιπλέον, 
υπάρχουν ενδείξεις από πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα ότι η συγκέντρωση του γαλακτικού 
οξέος στα ούρα μετά από αναερόβια άσκηση είναι πιο ευαίσθητος δείκτης του αναερόβιου 
καταβολισμού των υδατανθράκων  από την συγκέντρωση του στο αίμα (Pechlivanis et al. 
2010· Τσαλής και συν. 2011). Ωστόσο, οι προαναφερθείσες μελέτες παρουσιάζουν ελλείψεις 
όσον αφορά τον έλεγχο της ενυδάτωσης και το χρόνο λήψης των δειγμάτων ούρων. 
Συγκεκριμένα, τα δείγματα ούρων πάρθηκαν πριν την ώρα που αργότερα βρήκαμε ότι 
απαιτείται για τη μεγιστοποίηση της συγκέντρωσης του γαλακτικού (δηλ. στα 35 λεπτά αντί 
της μιας ώρας), χωρίς την ελεγχόμενη ενυδάτωση που αργότερα βρήκαμε ότι απαιτείται για 
αξιόπιστα αποτελέσματα. Επίσης, τα αποτελέσματα προέρχονται από δύο διαφορετικές 
μικρές ομάδες (των 7 ατόμων). 
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ΜΕΘΟΔΟΣ 
Υπολογισμός μεγέθους δείγματος 
Για τον υπολογισμό του απαραίτητου αριθμού συμμετεχόντων ώστε να υπάρχει 
ικανοποιητική στατιστική ισχύς στη μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα προηγούμενης 
μελέτης του εργαστηρίου (Pechlivanis et al. 2010). Με βάση αυτά και χρησιμοποιώντας 
online διαθέσιμες εφαρμογές, όπως https://www.stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/n2.html, 
υπολογίσαμε ότι το απαιτούμενο μέγεθος δείγματος για στατιστική ισχύ 0,8, επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας 0,05 και δίπλευρη δοκιμασία είναι 16. 
Δείγμα 
Στη μελέτη έλαβαν μέρος εθελοντικά 18 υγιείς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης, ηλικίας 18 με 29 ετών και με πολύ καλό επίπεδο 
αερόβιας ικανότητας. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν προφορικά και γραπτά για τον 
σχεδιασμό, τα οφέλη και τους κινδύνους από τη συμμετοχή τους και υπέγραψαν έντυπο 
συγκατάθεσης. Επιπλέον, δεν έπασχαν από κάποιον τραυματισμό ή νόσο, δεν έκαναν χρήση 
φαρμάκων ή συμπληρωμάτων διατροφής, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα 
αποτελέσματα της μελέτης. Η μελέτη σχεδιάστηκε και διεξήχθη σύμφωνα με τον κώδικα 
δεοντολογίας ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εγκρίθηκε από 
την Επιτροπή Ερευνών. 
Σχεδιασμός 
Οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν τους χώρους διεξαγωγής του πειράματος τρεις φορές. Στην 
πρώτη επίσκεψη, μετρήθηκε η μάζα και το ανάστημά τους και υπολογίστηκε ο δείκτης μάζας 
σώματος (BMI). Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε μέτρηση της μέγιστης πρόσληψης 
οξυγόνου (VO2max). Στις επόμενες δύο επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν δύο δοκιμασίες 
δρόμων ταχύτητας (δοκιμασίες Α και Β) σε εξωτερικό στίβο, οι οποίες απείχαν τουλάχιστον 
τρεις ημέρες μεταξύ τους. Οι δοκιμασίες αποτελούνταν από 3 σετ των 2 x 80 m δρόμων 
ταχύτητας με 20 min παθητικής αποκατάστασης μεταξύ των σετ. Μεταξύ των δρόμων 
ταχύτητας 80 m παρεμβάλλονταν 10 s στη δοκιμασία Α και 1 min στη δοκιμασία Β. Οι 
δοκιμασίες πραγματοποιήθηκαν με τυχαία ισοσταθμισμένη σειρά. Επιπρόσθετα, ζητήθηκε 
από τους εθελοντές να απέχουν από οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα υψηλής έντασης 
και χρήση σάουνας την προηγούμενη μέρα της μέτρησης. 
Σωματομετρήσεις 
Η μέτρηση της σωματικής μάζας και του ύψους έγινε σύμφωνα με τη διαδικασία ΕΑΒΑΑ-3, 
έκδοση 1η, του Εργαστηρίου, η οποία παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α. 
Μέτρηση VO2max 
Αρχικά, έγινε η μέτρηση της πίεσης και της καρδιακής συχνότητας ηρεμίας (πιεσόμετρο 
OMRON M4-1 Hoofddorp, The Netherlands) του εθελοντή. Έπειτα, τοποθετήθηκε ζώνη Polar 
και μάσκα στον εξεταζόμενο, ο οποίος ανέβηκε στο δαπεδοεργόμετρο και ξεκίνησε 
προθέρμανση με ταχύτητα 6 km/h και  για 2 min και 8 km/h για 2 min, με 0% κλίση και στις 
δυο ταχύτητες. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε εκμάθηση της διαδικασίας εξόδου από το 
δαπεδοεργόμετρο και ακολούθησε η δοκιμασία κόπωσης, κατά την οποία ο εθελοντής έτρεξε 
διαδοχικά στα 10 km/h με 0% κλίση για 2 min, 12 km/h με 0% κλίση για 2 min, 14 km/h με 
2% κλίση για 1 min, 16 km/h με 2% κλίση για 1 min,  18 km/h με 2% κλίση για 1 min μέχρι να 
επέλθει η κόπωση και να τηρηθούν τα κριτήρια επίτευξης της VO2max. 
Παρακολούθηση της επίδοσης 
Για την παρακολούθηση της επίδοσης στους δρόμους ταχύτητας 80 m των δύο δοκιμασιών 
έγινε ηλεκτρονική χρονομέτρηση με τη βοήθεια δύο ζευγαριών φωτοκυττάρων-
ανακλαστήρων Witty της  εταιρείας Microgate (Bolzano, Italy),  τοποθετημένων στην 

https://www.stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/n2.html
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εκκίνηση και στον τερματισμό, και σύμφωνα με τη διαδικασία ΕΑΒΑΑ-7, έκδοση 1η, του 
Εργαστηρίου, η οποία παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β. 
Αιμοληψίες 
Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος στο αίμα, έγινε λήψη 14 μL 
τριχοειδικού αίματος από τη ράγα του δακτύλου του χεριού πριν από την άσκηση, καθώς και 
στο 2ο, 4ο, 6ο και 8ο  min μετά τη λήξη της άσκησης. Τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε φιαλίδια 
που περιείχαν 140 μL υπερχλωρικού οξέος συγκέντρωσης 0,3 mol/L και αποθηκεύτηκαν 
στους  –20 °C ως την ημέρα του προσδιορισμού. 
Ουροληψίες 
Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος στα ούρα, έγινε συλλογή 
ούρων πριν από την άσκηση και 60 λεπτά μετά τη λήξη της. Στην περίπτωση που κάποιος 
εθελοντής επιθυμούσε  να ουρήσει κατά τη διάρκεια των 60 λεπτών, τότε συλλέγονταν όλα 
τα ούρα του και  αναμειγνύονταν στο τέλος, ενώ, αν ο εθελοντής αδυνατούσε να ουρήσει 
στα 60 λεπτά, του παρέχονταν ουροσυλλέκτης για το σπίτι. 
Ελεγχος ενυδάτωσης 
Για τον έλεγχο της ενυδάτωσης οι συμμετέχοντες άδειασαν την κύστη τους περίπου 40 min 
πριν την άφιξή του στο χώρο διεξαγωγής των δοκιμασιών και κατανάλωσαν 500 mL νερού. 
Kατά την άφιξή τους άδειασαν ξανά την κύστη τους σε πλαστικούς ουροσυλλέκτες. Mετά την 
λήξη των δοκιμασιών κατανάλωσαν 250 mL νερού στο 15ο min και επιπλέον 250 mL στο 30ό 
min. Τα δείγματα αποθηκεύτηκαν στους -20 °C ως την ημέρα του προσδιορισμού. 
Πυκνότητα ούρων 
Η πυκνότητα όλων των δειγμάτων ούρων μετρήθηκε με διαθλασίμετρο ATC Portable 
Refractometer RHC-200. 
Έλεγχος  διατροφής 
Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να καταναλώσουν ένα τυπικό πρόγραμμα διατροφής πριν 
από την πρώτη δοκιμασία, να το καταγράψουν και να ακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα πριν 
από τη δεύτερη δοκιμασία. Επίσης, τους ζητήθηκε να απέχουν από αλκοόλ 24 ώρες πριν τη 
δοκιμασία, να απέχουν από καφεΐνη και τσάι 8 ώρες πριν τη δοκιμασία και να καταναλώσουν 
ένα ελαφρύ πρωινό 2 ώρες πριν τη δοκιμασία. 
Βιοχημικοί προσδιορισμοί 
Γαλακτικό οξύ αίματος 
Ο προσδιορισμός έγινε σύμφωνα με τη διαδικασία ΕΑΒΑΑ-5, έκδοση 1η, του Εργαστηρίου, η 
οποία παρουσιάζεται στο Παράρτημα Γ. 
Γαλακτικό οξύ ούρων 
Η μέτρηση του γαλακτικού οξέος στα ούρα έγινε με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε 
για το αίμα, με τη διαφορά ότι τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν στα 10.000 g για 5 min και τα 
δείγματα άσκησης αραιώθηκαν 100 φορές με αποσταγμένο νερό, γιατί σε τιμές 
απορρόφησης > 0,5, ο νόμος Beer-Lambert αποκλίνει από τη γραμμικότητα. Στα 
αποτελέσματα λάβαμε υπόψη την αραίωση για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του 
γαλακτικού οξέος. 
Στατιστική επεξεργασία 
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα. Για τον έλεγχο της 
κατανομής των δεδομένων κάθε μεταβλητής χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Shapiro-Wilk. Η 
στατιστική ανάλυση των επιδόσεων πραγματοποιήθηκε με ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) 
τριών κατευθύνσεων (δοκιμασία  × σετ × δρόμος) με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Η 
στατιστική ανάλυση της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος στο αίμα και στα ούρα 
πραγματοποιήθηκε με ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) δύο κατευθύνσεων (δοκιμασία  × 
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χρόνος) με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Το μέγεθος επίδρασης υπολογίστηκε ως η 
διαφορά των μέσων τιμών προς την συνδυασμένη τυπική απόκλιση. Επιπλέον εξετάστηκε η 
συσχέτιση μεταξύ των τιμών της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος στο αίμα και στα ούρα 
μετά από κάθε δοκιμασία, με ανάλυση συσχέτισης κατά Spearman. Το επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας για όλες τις δοκιμασίες ορίσθηκε στο α = 0,05. Η στατιστική επεξεργασία 
έγινε με το πρόγραμμα SPSS 19.0 (SPSS, Chicago, IL). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το ύψος, το βάρος, ο ΒΜΙ και η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου των εθελοντών κατά την 
περίοδο των μετρήσεων ήταν 1,781 ± 0,017 m, 76,6 ± 2,2 kg, 24,1 ± 0,5 kg/m2 και 50,3 ± 0,9 
mL/kg/s αντίστοιχα. 
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών Α και Β ήταν 17-25 °C. Τα 
αποτελέσματα της χρονομέτρησης των sprint και των μετρήσεων σε αίμα και ούρα φαίνονται 
στους πίνακες 1 και 2 αντίστοιχα. 
  
Πίνακας 1. Αποτελέσματα χρονομέτρησης των sprint (mean ± SE) 

  Α δοκιμασία 
(10 s διάλειμμα) 

Β δοκιμασία 
(1 min διάλειμμα) 

  Χρόνος (s) Ταχύτητα (m/s) Χρόνος (s) Ταχύτητα (m/s) 

1o Sprint 10,98 ± 0,13 7,30 ± 0,09 11,08 ± 0,20 7,26 ± 0,12 

2o Sprint 11,81 ± 0,16 6,79 ± 0,09 11,46 ± 0,21 7,01 ± 0,11 

3o Sprint 11,20 ± 0,15 7,16 ± 0,09 11,15 ± 0,19 7,21 ± 0,11 

4o Sprint 12,00 ± 0,17 6,69 ± 0,09 11,52 ± 0,20 6,98 ± 0,11 

5o Sprint 11,38 ± 0,16 7,06 ± 0,10 11,20 ± 0,14 7,16 ± 0,09 

6o Sprint 12,08 ± 0,17 6,65 ± 0,09 11,58 ± 0,20 6,94 ± 0,10 
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα μετρήσεων σε αίμα και ούρα (mean ± SE) 

  Α δοκιμασία 
(10 s διάλειμμα) 

Β δοκιμασία 
(1 min διάλειμμα) 

  Πριν την 
άσκηση 

Μετά την 
άσκηση 

Πριν την 
άσκηση 

Μετά την 
άσκηση 

Γαλακτικό οξύ στο αίμα 
(mmol/L) 

2,5 ± 0,4 15,4 ± 1,0 2,4 ± 0,3 14,4 ± 0,9 

Γαλακτικό οξύ στα ούρα 
(mmol/L) 

0,5 ± 0,1 118,7 ± 11,3 0,5 ± 0,1 104,5 ± 13,6 

Πυκνότητα ούρων (g/mL) 1,016 ± 0,002 1,019 ± 0,001 1,017 ± 0,002 1,019 ± 0,001 

  
Με ανάλυση διακύμανσης τριών παραγόντων (δοκιμασία, σετ, δρόμος) με 
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις βρέθηκε σημαντική διαφορά στον χρόνο μεταξύ των δύο 
δοκιμασιών (p = 0,042), των τριών σετ (p = 0,002) και των δύο δρόμων μέσα σε κάθε σετ (p < 
0,001). Συγκεκριμένα, στη Α δοκιμασία ο χρόνος ήταν 11,58 ± 0,07 s, ενώ στην Β δοκιμασία 
11,33 ± 0,08 s. Στο πρώτο σετ ο χρόνος ήταν 11,33 ± 0,10 s, στο δεύτερο σετ 11,47 ± 0,10 s και 
στο τρίτο σετ 11,56 ± 0,09 s. Τέλος, ο χρόνος στον πρώτο δρόμο του κάθε σετ  ήταν 11,17 ± 
0,28 s,  ενώ στον δεύτερο δρόμο του κάθε σετ ήταν 11,74 ± 0,33 s. 
Υπήρξε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων δοκιμασία  και δρόμος (p < 
0,001). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως φαίνεται στο σχήμα 1, η αύξηση του χρόνου 
από τον πρώτο δρόμο στον δεύτερο ήταν μεγαλύτερη στην A δοκιμασία (0,78 s) από ότι στην 
Β δοκιμασία (0,37 s). 

Σχήμα 1. Μέσος χρόνος στους δυο δρόμους κάθε δοκιμασίας. 
 
Με ανάλυση διακύμανσης τριών παραγόντων (δοκιμασία, σετ, δρόμος) με 
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις βρέθηκε σημαντική διαφορά στην ταχύτητα μεταξύ των δύο 
δοκιμασιών (p = 0,026), των τριών σετ (p = 0,002) και των δύο δρόμων μέσα σε κάθε σετ (p < 
0,001). Συγκεκριμένα, στη Α δοκιμασία η ταχύτητα ήταν 6,94 ± 0,04 m/s, ενώ στην Β 
δοκιμασία 7,09 ± 0,04 m/s. Στο πρώτο σετ η ταχύτητα ήταν 7,09 ± 0,06 m/s, στο δεύτερο σετ 
7,01 ± 0,06 m/s και στο τρίτο σετ 6,95 ± 0,05 m/s. Τέλος, ο χρόνος στον πρώτο δρόμο του 
κάθε σετ  ήταν 7,19 ± 0,17 m/s,  ενώ στον δεύτερο δρόμο του κάθε σετ ήταν 6,84 ± 0,18 m/s. 
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Υπήρξε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων δοκιμασία και δρόμος (p < 
0,001). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως φαίνεται στο σχήμα 2, η μείωση της ταχύτητας 
από τον πρώτο δρόμο στον δεύτερο ήταν μεγαλύτερη στην A δοκιμασία (0,46 m/s) από ότι 
στην Β δοκιμασία (0,23 m/s).  

Σχήμα 2. Μέση ταχύτητα στους δυο δρόμους κάθε δοκιμασίας. 
 
Με ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων (δοκιμασία, χρόνος) με επαναλαμβανόμενες 
μετρήσεις στη συγκέντρωση του γαλακτικού του αίματος δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά 
μεταξύ των δύο δοκιμασιών ούτε σημαντική αλληλεπίδραση, παρά μόνο σημαντική διαφορά 
μεταξύ των τιμών ηρεμίας και άσκησης (p < 0,001). 
Με ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων (δοκιμασία, χρόνος) με επαναλαμβανόμενες 
μετρήσεις στην πυκνότητα των ούρων δεν βρέθηκε καμία σημαντική διαφορά ούτε 
αλληλεπίδραση. 
Με ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων (δοκιμασία, χρόνος) με επαναλαμβανόμενες 
μετρήσεις στη συγκέντρωση του γαλακτικού των ούρων δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά 
μεταξύ των δύο δοκιμασιών ούτε σημαντική αλληλεπίδραση, παρά μόνο σημαντική διαφορά 
μεταξύ των τιμών ηρεμίας και άσκησης (p < 0,001). Το μέγεθος επίδρασης της δοκιμασίας Α 
έναντι της Β ήταν 0,26 για το γαλακτικό του αίματος και 0,27 για το γαλακτικό των ούρων, 
δηλαδή μικρό και στις δύο περιπτώσεις. Το μέγεθος επίδρασης της δοκιμασίας στην 
ταχύτητα ήταν –0,33, δηλαδή μικρό.  
Με ανάλυση συσχέτισης κατά Spearman βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 
συγκέντρωσης γαλακτικού στα ούρα με εκείνη στο αίμα τόσο μετά τη δοκιμασία Α (p = 0,730, 
p = 0,001) όσο και μετά τη δοκιμασία Β (p = 0,738, p < 0,001). Επίσης, βρέθηκε σημαντική 
συσχέτιση της συγκέντρωσης γαλακτικού μετά τις δύο δοκιμασίες στο αίμα (p = 0,682, p = 
0,002) και στα ούρα (p = 0,709, p = 0,001). 
Στους 12 από τους 18 συμμετέχοντες η διαφορά στο γαλακτικό του αίματος μεταξύ των δύο 
δοκιμασιών είχε το ίδιο πρόσημο με τη διαφορά στο γαλακτικό των ούρων μεταξύ των δύο 
δοκιμασιών. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στην παρούσα έρευνα εξετάσαμε τις συγκεντρώσεις του γαλακτικού οξέος στα ούρα και στο 
αίμα μετά από τη λήξη μέγιστης διαλειμματικής άσκησης, συγκρίναμε τις τιμές τους, έτσι 
ώστε να φανεί αν η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στα ούρα είναι πιο ευαίσθητος 
δείκτης του μυϊκού μεταβολισμού από τη συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στο αίμα και 
κατά συνέπεια έγκυρος δείκτης αξιολόγησης της απόδοσης των αθλητών και του 
προπονητικού προγράμματος. Η σημαντική αλληλεπίδραση δοκιμασίας και δρόμου  στον 
χρόνο και την ταχύτητα (σχήματα 1 και 2) ήταν αναμενόμενη, δεδομένου του πολύ μικρού 
χρόνου ανάληψης στην A δοκιμασία σε σύγκριση με τη Β. Μεταξύ των δύο δοκιμασιών δεν 
βρέθηκε σημαντική διαφορά ούτε σημαντική αλληλεπίδραση στη συγκέντρωση του 
γαλακτικού του αίματος και των ούρων, παρά μόνο σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών 
ηρεμίας και άσκησης. Αντίθετα, βρέθηκε σημαντική συσχέτιση της συγκέντρωσης γαλακτικού 
στα ούρα με εκείνη στο αίμα τόσο μετά τη δοκιμασία Α όσο και μετά τη δοκιμασία Β. Επίσης, 
βρέθηκε σημαντική συσχέτιση της συγκέντρωσης γαλακτικού μετά τις δύο δοκιμασίες στο 
αίμα και στα ούρα. 
Στην έρευνά μας η ενυδάτωση ήταν ελεγχόμενη, διότι πρόσφατες έρευνες του εργαστηρίου 
μας έδειξαν ότι η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στα ούρα, μετά από σύντομη μέγιστης 
έντασης άσκηση, παρουσιάζει ικανοποιητική αξιοπιστία και δεν επηρεάζεται από την 
ημερησία διακύμανση κάτω από ελεγχόμενη ποσότητα κατανάλωσης νερού μετά την 
άσκηση (Nikolaidis και συν. 2016a· Nikolaidis και συν. 2016b· Nikolaidis και συν. 2017). 
Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις από πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα ότι η συγκέντρωση του 
γαλακτικού οξέος στα ούρα μετά από αναερόβια άσκηση είναι πιο ευαίσθητος δείκτης του 
αναερόβιου καταβολισμού των υδατανθράκων  από την συγκέντρωση του στο αίμα 
(Pechlivanis et al. 2010· Τσαλής και συν. 2011). Ωστόσο, οι προαναφερθείσες μελέτες 
παρουσιάζουν ελλείψεις όσον αφορά τη μέθοδο. Πιο συγκεκριμένα, η λήψη των δειγμάτων 
ούρων έγινε 35 λεπτά μετά την άσκηση και όχι μία ώρα όπως απαιτείται για τη 
μεγιστοποίηση της συγκέντρωσης του γαλακτικού (Nikolaidis και συν. 2016a· Nikolaidis και 
συν. 2016b· Nikolaidis και συν. 2017). Επιπλέον, η ενυδάτωση δεν ήταν ελεγχόμενη και αυτό 
ίσως να επηρέασε τη συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στα ούρα, καθώς στη βιβλιογραφία 
αναφέρεται ότι τα διαφορετικά επίπεδα ενυδάτωσης επηρεάζουν το ρυθμό της 
σπειραματικής διήθησης (Anastasio και συν., 2001). Ακόμη, έχει βρεθεί ότι όσο μικρότερη 
είναι η ενυδάτωση τόσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στα ούρα 
(Νικολαΐδης και συν. 2013· Νικολαΐδης και συν. 2012). Το γαλακτικό οξύ, για να απεκκριθεί 
στα ούρα, περνά από τους νεφρούς, μέσα στους οποίους υποβάλλεται σε πολύπλοκες 
διεργασίες ανάλογα με την κατάσταση και τις ανάγκες του οργανισμού (Νικολαΐδης, 2012). 
Η άσκηση, και κυρίως η έντονη, οδηγεί σε μείωση της νεφρικής αιμάτωσης και του ρυθμού 
της σπειραματικής διήθησης (Bellinghieri, Savica και Santoro, 2008· Poortmans, Mathieu και 
De Plaen, 1996· Wade και Claybaugh, 1980). Στην έρευνα των Wade και Claybaugh (1980) 
αναφέρεται μειωμένη ροή ούρων μετά από ασκήσεις έντασης 70% και 100% της μέγιστης. 
Επιπλέον, η αυξημένη παραγωγή γαλακτικού οξέος πιθανώς αλλάζει την σπειραματική 
διαπερατότητα (Bellinghieri και συν., 2008). Μερικές  έρευνες αναφέρουν ότι, για να εκκριθεί 
το γαλακτικό οξύ στα ούρα και για να είναι η συγκέντρωσή του ανάλογη με εκείνη του 
αίματος, χρειάζεται το γαλακτικό οξύ στο αίμα να ξεπερνάει μια συγκεκριμένη συγκέντρωση 
(Hewlett και συν., 1926· Miller και Miller, 1949). Χαμηλότερη συγκέντρωση στο αίμα οδηγεί 
το γαλακτικό οξύ στα ούρα να επαναρροφηθεί από τα σωληνάρια (Miller και Miller, 1949). 
Αναφορές γίνονται και στους λόγους για τους οποίους το γαλακτικό οξύ στα ούρα δεν 
θεωρείται αξιόπιστο. Στην έρευνα των Miller και Miller (1949) αναφέρεται πως σημαντικό 
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ρόλο στην αύξηση του γαλακτικού οξέος στα ούρα παίζει ο όγκος των ούρων που υπάρχουν. 
Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και η ταχύτητα ροής των ούρων. Τέλος, αναφέρει ότι η 
εγκυρότητα της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος στα ούρα περιορίζεται από την 
μεταβολή της νεφρικής ροής αίματος στα διάφορα άτομα, αλλά ακόμη και στο ίδιο άτομο, 
καθώς έχει διαφορετική ροή σε διαφορετικό χρόνο. 
Οι μελέτες που εντοπίσαμε σε ξένη και ελληνική βιβλιογραφία, για το γαλακτικό οξύ στα 
ούρα, ήταν λίγες και αντικρουόμενες. Η ένταση στις έρευνες των Liljestrand και Wilson 
(1925), Mckelvie και συν. (1989), Nikolaidis και συν. (2016a) Nikolaidis και συν. (2016b) 
Nikolaidis και συν. (2017), Nikolaidis και συν. (2013), Νικολαΐδη και συν. (2012), 
Παπαιωάννου και συν. (2011) Pechlivanis και συν. (2010), καθώς  και Τσαλή και συν. (2011) 
ήταν μέγιστη, ενώ στην έρευνα των  Judge και Eys (1962) ήταν υπομέγιστη. Όσον αφορά το 
είδος της δοκιμασίας, σε κάποιες έρευνες εκτελείται σε δαπεδοεργόμετρο (Crescitelli και 
Taylor, 1944· Hewlett και συν., 1926· Johnson και Edwards, 1937· Miller και Miller, 1949), ενώ 
σε κάποιες άλλες γίνεται ανεβοκατέβασμα σκαλοπατιών (Judge και Eys, 1962· Liljestrand και 
Wilson, 1925) ή εργοποδήλατο (Mckelvie και συν., 1989). Επιπλέον, υπάρχουν έρευνες που 
έχουν ως δοκιμασίες δρόμο ταχύτητας (Παπαιωάννου και συν., 2011· Τσαλής και συν., 2011) 
όπως στη δική μας μελέτη, αλλά και κολύμβηση (Nikolaidis και συν., 2013· Νικολαΐδης και 
συν., 2012· Nikolaidis και συν. 2016a· Nikolaidis και συν. (2016b· Nikolaidis και συν. 
(2017).  Στην έρευνα των Κοσμίδη και συν. (2014) οι εθελοντές εκτέλεσαν μία δοκιμασία 
αντοχής σταθερής μέτριας έντασης, μία δοκιμασία διαλειμματικής άσκησης υψηλής έντασης 
και μία δοκιμασία με αντιστάσεις (6 είδη ασκήσεων με 3 σετ των 8-12 επαναλήψεων στο 75-
80% του 1RM). 
Τέλος, μερικές μόνο από αυτές τις έρευνες περιέχουν  συσχέτιση γαλακτικού οξέος σε ούρα 
και αίμα κατά την άσκηση (Nikolaidis και συν. 2016a· Nikolaidis και συν. 2016b· Nikolaidis και 
συν. 2017· Miller και Miller, 1949, Τσαλής και συν., 2011· Κοσμίδης και συν. 2014· Pechlivanis 
και συν. 2010). Μερικές αναφέρονται στην επαναληψιμότητα του γαλακτικού οξέος στα 
ούρα (Νικολαΐδης  και συν., 2013· Νικολαΐδης και συν., 2012· Παπαιωάννου και συν., 2011), 
ενώ μερικές αναφέρονται στη συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στα ούρα κατά την άσκηση 
και μετά από αυτήν (Crescitelli και Taylor, 1944· Hewlett και συν., 1926· Johnson και Edwards, 
1937· Judge και Eys, 1962· Liljestrand και Wilson, 1925· Mckelvie και συν., 1989· Suzuki και 
Ikawa, 1991). 
Αναφορικά με την ηλικία των εθελοντών, στην ερεύνα μας συμμετείχαν άνδρες ηλικίας 18 με 
29 ετών. Όμως, στις έρευνες των Νικολαΐδη και συν. (2012) και των Τσαλή και συν. (2011) 
συμμετείχαν έφηβοι. Στην έρευνα των Κοσμίδη και συν. (2014) συμμετείχαν άνδρες ηλικίας 
30-50 ετών, ενώ στην έρευνα των Νικολαΐδη και συν. (2017) συμμετείχαν παιδιά και ενήλικες. 
Μόνο στις έρευνες των Pechlivanis και συν. (2010), Nikolaidis και συν. (2013), Nikolaidis και 
συν. (2016a), Nikolaidis και συν. (2016b), συμμετείχαν νέοι άνδρες όπως στη δική μας, ενώ 
διαφορές υπάρχουν και στην φυσική κατάσταση των αθλητών. Οι εθελοντές που 
συμμετείχαν στην έρευνά μας είχαν πολύ καλό επίπεδο αέροβιας ικανότητα με βάση τη 
μέτρηση μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (Table Reference: The Physical Fitness Specialist 
Certification Manual, The Cooper Institute for Aerobics Research, Dallas TX, revised 1997 
printed in Advance Fitness Assessment & Exercise Prescription, 3rd Edition, Vivian H. Heyward, 
1998, p. 48), ενώ στην έρευνα των Pechlivanis και συν. (2010), Τσαλή και συν. (2011) ήταν 
μέτρια προπονημένοι. Στην έρευνα των Nikolaidis και συν. (2013) συμμετείχαν και μέτρια 
προπονημένοι και απροπόνητοι εθελοντές. Στις έρευνες των Νικολαΐδη και συν. (2012) 
Nikolaidis και συν. (2016a) Νικολαΐδη και συν. (2016b) Nikolaidis και συν. (2017)  συμμετείχαν 
υψηλά προπονημένοι αθλητές. Στην έρευνα των Κοσμίδη και συν. (2014) συμμετείχαν 
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δεκαοχτώ αγύμναστοι άνδρες από τους οποίους 11 είχαν χαρακτηριστικά του μεταβολικού 
συνδρόμου και 7 ήταν υγιείς. 
Οι τιμές του γαλακτικού οξέος στο αίμα που βρήκαμε μετά την άσκηση είναι σύμφωνες με 
τη βιβλιογραφία (Crescitelli και Taylor, 1944· Johnson και Edwards, 1937·  Nikolaidis και συν., 
2013· Κλεισούρας, 2011· Μούγιος, 2008·  Νικολαΐδης, 2012· Παπαιωάννου και συν., 2011· 
Τσαλής και συν., 2011). 
Στην έρευνά μας, για τον έλεγχο της διατροφής ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 
καταναλώσουν ένα τυπικό πρόγραμμα διατροφής πριν από την πρώτη δοκιμασία, να το 
καταγράψουν και να ακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα πριν από τη δεύτερη δοκιμασία 
γεγονός που δεν εγγυάται με ασφάλεια την τήρηση του διατροφικού προγράμματος. Στην 
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι προηγούμενη πρόσληψη υδατανθράκων μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στη συγκέντρωση του γαλακτικού στο αίμα μετά την άσκηση. Επομένως, 
προτείνεται διαιτητικός έλεγχος για 2 ημέρες πριν κάθε δοκιμασία  (Maglischo 2003· Millard-
Stafford και συν. 2010· Mougios 2006). Ωστόσο, η πρόσληψη υδατανθράκων πριν και/ή κατά 
τη διάρκεια της άσκησης δεν επηρέασε τη συγκέντρωση του γαλακτικού του αίματος σε 
πολλές μελέτες (Acker-Hewitt και συν., 2012· Escobar και συν. Galloway και συν. 2014· 
Hatfield και συν. 2006· Ispoglou και συν. 2015· Kasper και συν. 2016· Lee και συν. 2014· 
Painelli και συν. 2011). Επομένως, απαιτείται περισσότερη έρευνα για να καθοριστεί εάν ή 
πόσο καιρό πριν από λήψη γαλακτικού από αίμα ή ουρά, πρέπει να υπάρχει έλεγχος της 
διαιτητικής πρόσληψης ώστε τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα. 
Εν κατακλείδι, παρά τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών και την ερευνητική μας υπόθεση, 
τα αποτελέσματα της μελέτης μας αποτυγχάνουν να καταδείξουν τη συγκέντρωση του 
γαλακτικού οξέος στα ούρα ως πιο ευαίσθητο δείκτη του μυϊκού μεταβολισμού μετά τη λήξη 
μέγιστης διαλειμματικής άσκησης από την συγκέντρωσή του στο αίμα. Ωστόσο απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα για να εξαχθεί κάποιο τελικό συμπέρασμα και να ερμηνευθούν τα αιτία 
των αντικρουόμενων ευρημάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Διαδικασία μέτρησης σωματικής μάζας και ύψους 
  



 27 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΕΑΒΑΑ-3, έκδοση 1η 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Σωματομέτρηση (βάρος, ύψος, περίμετροι) 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρονικό ζυγό με ενσωματωμένο αναστημόμετρο, μπορούμε να 
μετρήσουμε με ακρίβεια το σωματικό βάρος και το ύψος ενός/μιας εξεταζόμενου/-ης. Από 
τις τιμές του βάρους και του ύψους μπορεί να υπολογιστεί ο δείκτης μάζας σώματος (body 
mass index, BMI), με τον οποίο μπορεί να γίνει μια γρήγορη και εύκολη κατάταξη 
παχυσαρκίας. Με τη χρήση μη ελαστικής μεζούρας μπορούν να μετρηθούν η περίμετρος της 
μέσης (waist circumference), η περίμετρος των ισχίων (hip circumference) και άλλες 
περίμετροι του σώματος. Η περίμετρος της μέσης και η αναλογία των περιμέτρων μέσης-
ισχίων σχετίζονται θετικά με το μέγεθος του υποδόριου και σπλαγχνικού λίπους, καθώς και 
με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιομεταβολικών ασθενειών (Ness-Abramof et al. 2008, WHO 
2008).  

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Εξεταστής/-ρια, εξεταζόμενος/-η 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Α/α Είδος Λεπτομέρειες 

1 Ηλεκτρονικός ζυγός με στήλη και 
ενσωματωμένο αναστημόμετρο 

Seca (Hamburg, Γερμανία), μέγιστο βάρος 200 kg 

2 Μετασχηματιστής σύνδεσης στο 
ρεύμα 

12 V/0,6 A 

3 Μη ελαστική μεζούρα 150 cm 
 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
Δεν υπάρχουν αναλώσιμα. 

 
ΒΗΜΑΤΑ 

Α/α Τίτλος Εκτελών/-ούσα Ενέργειες 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ 
1 Προετοιμασία εξεταζόμενου/-ης Εξεταζόμενος/-η Προσέρχεται κατά 

προτίμηση νηστικός/-ή, 
επισκέπτεται την τουαλέτα 
(ώστε η ουροδόχος κύστη και 
το έντερο να είναι κατά το 
δυνατό άδεια για 
ακριβέστερη μέτρηση του 
βάρους) και βγάζει ρούχα και 
υποδήματα, μένοντας με τα 
εσώρουχα.  

2 Άνοιγμα ηλεκτρονικού ζυγού Εξεταστής/-ρια Ανοίγει τον ηλεκτρονικό ζυγό 
από τον διακόπτη κάτω 
δεξιά. 
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3 Μέτρηση βάρους Εξεταζόμενος/-η Ανεβαίνει στη βάση του 
ζυγού με μέτωπο προς το 
αναστημόμετρο και μένει 
ακίνητος/-η.  

4 Καταγραφή βάρους Εξεταστής/-ρια Καταγράφει το βάρος που 
εμφανίζεται στην οθόνη του 
ζυγού με ακρίβεια 0,1 kg. 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΥΣ 
5 Προετοιμασία αναστημόμετρου Εξεταστής/-ρια Σηκώνει το μεταβλητό 

στέλεχος του 
αναστημόμετρου μέχρι λίγο 
παραπάνω από το 
αναμενόμενο ύψος του/της 
εξεταζόμενου/-ης. 

6 Μέτρηση ύψους Εξεταζόμενος/-η Ανεβαίνει στη βάση του 
ζυγού με πλάτη στο 
αναστημόμετρο, έχοντας 
ίσια πλάτη, χαλαρούς ώμους 
και βλέμμα σε οριζόντια 
ευθεία. 

7 Καταγραφή ύψους Εξεταστής/-ρια Εξασφαλίζει τη σωστή στάση 
του/της εξεταζόμενου/-ης 
και καταγράφει το ύψος με 
ακρίβεια 0,1 cm, 
φροντίζοντας το αρθρωτό 
στέλεχος του 
αναστημόμετρου να 
ακουμπάει στην κορυφή της 
κεφαλής του/της 
εξεταζόμενου/-ης και να 
είναι οριζόντιο. 

8 Υπολογισμός BMI Εξεταστής/-ρια Διαιρεί το βάρος προς το 
τετράγωνο του ύψους: BMI = 
βάρος (kg) / [ύψος (m)]2. 
Εκφράζει το αποτέλεσμα με 
ένα δεκαδικό ψηφίο. Βλ. 
Πίνακα 1 Παραρτήματος για 
την κατάταξη παχυσαρκίας. 
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ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΩΝ 
9 Προετοιμασία εξεταζόμενου/-ης Εξεταζόμενος/-η Μένει σε όρθια θέση, μόνο 

με τα εσώρουχα.  
10 Μέτρηση και καταγραφή περιμέτρου 

μέσης 
Εξεταστής/-ρια Τοποθετεί τη μεζούρα 

οριζόντια στο μέσο μεταξύ 
του τελευταίου ψηλαφητού 
πλευρού και της κορυφής της 
λαγόνιας ακρολοφίας, 
ανιχνεύοντάς τα με 
ψηλάφηση κατά μήκος της 
μέσης μασχαλιαίας γραμμής 
από οποιαδήποτε μεριά του 
σώματος. Καταγράφει την 
ένδειξη της μεζούρας σε cm 
στο τέλος μιας ήρεμης 
εκπνοής. 

11 Μέτρηση και καταγραφή περιμέτρου 
ισχίων 

Εξεταστής/-ρια Τοποθετεί τη μεζούρα 
οριζόντια στη μεγαλύτερη 
περίμετρο της περιοχής των 
γλουτών. Καταγράφει την 
ένδειξη της μεζούρας σε cm. 

12 Υπολογισμός αναλογίας περιμέτρων 
μέσης-ισχίων 

 
 

Εξεταστής/-ρια Διαιρεί την περίμετρο της 
μέσης προς την περίμετρο 
των ισχίων κι εκφράζει το 
αποτέλεσμα με δύο 
δεκαδικά ψηφία. Βλ. Πίνακα 
2 Παραρτήματος για 
αξιολόγηση. 

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Α/α Πρόβλημα Αντιμετώπιση 

1 Δεν ανάβει ο ηλεκτρονικός ζυγός. Ελέγχω τη σύνδεση με το ρεύμα. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Πίνακας 1. Κατάταξη παχυσαρκίας σύμφωνα με τον BMI (WHO 2008) 

Χαρακτηρισμός Τιμές Κατηγορία παχυσαρκίας 
Λιπόσαρκος/-η < 18,5  
Κανονικός/-ή 18,5-24,9  
Υπέρβαρος/-η 25,0-29,9  
Παχύσαρκος/-η 30,0-34,9 Ι 
 35,0-39,9 ΙΙ 

Υπερβολικά παχύσαρκος/-η > 40,0 ΙΙΙ 
 
Πίνακας 2. Τιμές περιμέτρου μέσης και αναλογίας περιμέτρων μέσης-ισχίων σε σχέση με 
τον κίνδυνο μεταβολικών επιπλοκών (WHO 2008) 

Δείκτης Τιμές Κίνδυνος μεταβολικών επιπλοκών 
Περίμετρος μέσης (cm) > 94 (Α) Αυξημένος 
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> 80 (Γ) 
Περίμετρος μέσης (cm) > 102 (Α) 

> 88 (Γ) 
Σημαντικά αυξημένος 

Αναλογία μέσης-ισχίων ≥ 0,90 (Α) 
≥ 0,85 (Γ) 

Σημαντικά αυξημένος 

Α: Άντρες. Γ: Γυναίκες. 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
Ness-Abramof R, Apovian CM. Waist circumference measurement in clinical practice. Nutrition in 

Clinical Practice 23: 397-404, 2008. 
WHO. Waist Circumference and Waist–Hip Ratio: Report of a WHO Expert Consultation. Geneva, 

World Health Organization, 2008. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44583/9789241501491_eng.pdf?sequence=1 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Σχετική βιβλιογραφία βρίσκεται στο Mendeley. Ζητήστε πρόσβαση από την Ανατολή 
Πετρίδου (apet@phed.auth.gr). 
 

Δημιουργήθηκε από Γιώργο Βαβρίτσα, Ανατολή Πετρίδου  

Ελέγχθηκε από Βασίλη Μούγιο 
Ημερομηνία 4 Μαΐου 2018 

 

  

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44583/9789241501491_eng.pdf?sequence=1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Διαδικασία χρονομέτρησης  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΕΑΒΑΑ-7, έκδοση 1η 

  
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Χρονομέτρηση με το Simple Test του συστήματος Witty 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το σύστημα χρονομέτρησης Witty της εταιρίας Microgate καλύπτει τις απαιτήσεις χρονομέτρησης σε 
όλες τις μεθόδους και τα πρωτόκολλα εκγύμνασης. Αποτελείται από τη συσκευή-χρονόμετρο Witty 
(σχήμα 1), ζεύγη φωτοκύτταρων-ανακλαστήρων, τρίποδες, φορτιστή με καλώδια USB, τάπητα-
διακόπτη και σακίδιο μεταφοράς. Ένα ζεύγος φωτοκυττάρου-ανακλαστήρα επάνω σε τρίποδες 
αποτελεί μια πύλη (σχήμα 2). 
 

 
 
 

  
Σχήμα 1. Συσκευή Witty. Σχήμα 2. Πύλη. 

 
Η συσκευή έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ οκτώ συχνοτήτων λειτουργίας, έτσι ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιούνται πολλά συστήματα χρονομέτρησης (χρονόμετρο και φωτοκύτταρα) ταυτόχρονα 
στον ίδιο χώρο. Διάφοροι τύποι προ-αποθηκευμένων τεστ είναι διαθέσιμοι (ατομικό τεστ, ομαδικό 
τεστ, γραμμικά τεστ, μπρος-πίσω, μετρητής sprint κ.ά.), ενώ μπορεί και ο χρήστης να δημιουργήσει 
νέα τεστ και πρωτόκολλα κατευθείαν στο χρονόμετρο. Το χρονόμετρο αποθηκεύει και εμφανίζει 
όλους τους μετρούμενους χρόνους, οι οποίοι μπορούν να μεταφορτωθούν (download) στη συνέχεια 
σε Η/Υ με τη χρήση του λογισμικού Witty Manager. 
 
Το ενσωματωμένο σύστημα εκπομπής-λήψης έχει εμβέλεια 150 μέτρων. Η συνεχής ραδιοεπικοινωνία 
των φωτοκυττάρων με το χρονόμετρο εξασφαλίζει ότι οι χρόνοι που μετρήθηκαν μεταδίδονται 
ασφαλώς στο χρονόμετρο με ακρίβεια 0,4 ms, ακόμα και αν υπάρχουν παρεμβολές στο σήμα. Το 
χρονόμετρο αναγνωρίζει από απόσταση τον αριθμό του φωτοκυττάρου, έτσι ώστε να οριστεί, στη 

συνέχεια, ο ρόλος κάθε πύλης: εκκίνησης, τερματισμού ή 
ενδιάμεση. 
 
Μια ακόμη διαθέσιμη δυνατότητα είναι η χρήση διπλού 
φωτοκυττάρου (π.χ. ένα ψηλά και ένα χαμηλά, σχήμα 3) έτσι 
ώστε μόνο η ταυτόχρονη διακοπή των δύο δεσμών φωτός να 
παράγει σήμα εισόδου στην πύλη. Αυτή η δυνατότητα 
εξασφαλίζει ότι η είσοδος εκτελείται σωστά, με το στήθος και 
όχι με το χέρι. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να 
χρησιμοποιούμε απεριόριστο αριθμό φωτοκυττάρων για 
μέτρηση και ενδιάμεσων χρόνων. 

 

Σχήμα 3. Συστοιχία πυλών 
φωτοκυττάρων και 
ανακλαστήρων. 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Χειριστής/-ρια, εξεταζόμενος/-η 

  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/α Είδος Λεπτομέρειες 

1 Χρονόμετρο Witty   

2 3 ζεύγη φωτοκύτταρων-ανακλαστήρων    

3 Ελαστικός τάπητας - διακόπτης  

4 6  τρίποδες Οι 4 βρίσκονται μέσα στο σακίδιο μεταφοράς και 
οι 2 έξω από αυτό. 

5 Φορτιστής με καλώδια USB  

6 Σακίδιο μεταφοράς  

 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

Α/α Είδος Λεπτομέρειες 

1 Φυλλάδιο καταγραφής των επιδόσεων Προαιρετικό. Διαφορετικά μπορούμε να 
μεταφορτώσουμε τα δεδομένα, αρκεί να 
διαθέτουμε το κατάλληλο λογισμικό. 

 
BHMATA 

Α/α Τίτλος Εκτελών/-ούσα Ενέργειες 

1α Τοποθέτηση φωτοκύτταρων και 
ανακλαστήρων στο πεδίο 

Χειριστής/-ρια Ανοίγει το σακίδιο, στήνει 2, 4 ή 6 
τρίποδες και προσαρμόζει πάνω τους 1, 2 
ή 3 ζεύγη φωτοκυττάρων-ανακλαστήρων 
ανάλογα με το αν χρειάζεται 1, 2 ή 3 
πύλες. 

1β Τοποθέτηση ελαστικού τάπητα Χειριστής/-ρια Σε περίπτωση που χρειάζεται 4 πύλες, 
μπορεί να χρησιμοποιήσει τον τάπητα-
διακόπτη ως αρχική πύλη. Συνδέει τον 
τάπητα ενσύρματα με το χρονόμετρο 
witty (χωρία να χρειάζεται καμία 
ρύθμιση) και τοποθετεί τα υπόλοιπα 
φωτοκύταρα σε άλλα τρία σημεία. 

2 Ενεργοποίηση φωτοκυττάρων 

 

Χειριστής/-ρια Πιέζει παρατεταμένα το κουμπί ενδειξης 
λειτουργίας, που βρίσκεται στο οπίσθιο 
μέρος κάθε φωτοκυττάρου, μέχρι να 
ανάψει ένα πράσινο φως. Στη 
(συνηθέστερη) περίπτωση που το 
φωτοκύτταρο δεν είναι 
ευθυγραμμισμένο με έναν ανακλστήρα, 
ακούγεται ένας παρατεταμένος οξύς 
ήχος. 

 3 Ευθυγράμμιση ζεύγους 
φωτοκυττάρου-ανακλαστήρα 

Χειριστής/-ρια Ευθυγραμμίζει το ζεύγους 
φωτοκυττάρου-ανακλαστήρα, ώστε να 
σταματήσει ο ήχος. 
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4 Ενεργοποίηση του χρονομέτρου 

 

Χειριστής/-ρια Πιέζει παρατεταμένα το κίτρινο κουμπί 
πάνω στο χρονόμετρο.  

5 Επιλογή επιθυμητής λειτουργίας  

 
 

 
 

 

 

Χειριστής/-ρια Γενικά, πιέζοντας τα βελάκια, μπορεί να 
μεταβεί από μια λειτουργία σε άλλη. 
Πιέζοντας το εικονιζόμενο κουμπί σε 
κοκκινο κύκλο, επιλέγει την επιθυμητή 
λειτουργία, ενώ, σε περιίπτωση λάθους, 
πιέζοντας το εικονιζόμενο κίτρινο κουμπί 
σε κίτρινο κύκλο, πηγαίνει ένα βήμα 
πίσω. 

6 Επιλογή του simple test 

 
 

 
 

 

Χειριστής/-ρια Πιέζει κατά σειρά: 
 
Press any key, 
 
 
 
 
 
 
 
Test και 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simple Test. 
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7 Έναρξη χρονομέτρησης Εξεταζόμενος/-η Περνά από την πύλη εκκίνησης, οπότε η 
πύλη καταγράφει τη στιγμή του 
περάσματος.  

 
8 Καταγραφή χρόνου 

 
Εξεταζόμενος/-η Περνά από την επόμενη ή τις επόμενες 

πύλες, οπότε καταγράφεται η χρονική 
διαφορά από την προηγούμενη πύλη. 

9 Ανασκόπηση πρόσφατων 
επιδόσεων 

 
 

 

Χειριστής/-ρια Πιέζει το κουμπί F3, ώστε να πάει στα 
Rankings, και το πιέζει άλλη μια φορά, 
ώστε να πάει στo Trial. Επιλέγει All για να 
δει όλες τις πρόσφατες επιδόσεις. 
 

10 Ανασκόπηση όλων των 
επιδόσεων  

 

Χειριστής/-ρια Επιλέγει Result στο Main Menu για να δει 
όλες τις πρόσφατες επιδόσεις. 

11 Λήψη δεδομένων 
 

Χειριστής/-ρια Μεταβαίνει με τα βελάκια στη 
χρονομέτρηση που τον/την ενδιαφέρει (η 
οποία ορίζεται από ημερομηνία και ώρα) 
και την επιλέγει, ώστε να δει τα πλήρη 
στοιχεία της. 

12 Εύρεση επιδόσεων 

 

Χειριστής/-ρια Είναι πιθανό να  δυσκολευτεί στην 
ανεύρεση μιας επίδοσης, επειδή η 
συσκευή τις καταγράφει με βάση τη 
χρονική κατάταξη (από την καλύτερη 
προς τη χειρότερη) και όχι τη χρονική 
σειρά. Γι’ αυτό, βρίσκει τη χρονική σειρά 
από την στήλη Num: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 
κ.ο.κ. Εναλλακτικά,  μπορεί να επιλέξει  
νέο Simpe Test για κάθε εξεταζόμενο, με 
τον τρόπο που περιγράφεται στο βήμα 6, 
έτσι ώστε να αποφύγει την συνύπαρξη 
πολλών επιδόσεων σε μία καρτέλα.  

13 Εκτέλεση νέας χρονομέτρησης Χειριστής/-ρια Πιέζει το κουμπί F1, ώστε να επιλέξει 
New. 
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14 Απενεργοποίηση του 

χρονομέτρου 

 
 

 

Χειριστής/-ρια Πιέζει μία ή περισσότερες φορές το 
κίτρινο κουμπί για να μεταβεί στο Main 
Menu. Μετά το πιέζει παρατεταμένα, 
οπότε εμφανίζεται το Are you sure you 
want to exit? Τότε πιέζει το F1. 

15 Απενεργοποίηση φωτοκύτταρων 

 
 

Χειριστής/-ρια Πιέζει παρατεταμένα το κουμπί ενδειξης 
λειτουργίας μέχρι το λαμπάκι να ανάψει 
κόκκινο. 

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Α/α Πρόβλημα Αντιμετώπιση 

1 Δεν ανάβει το χρονόμετρο ή το 
φωτοκύτταρο. 

Φορτίζουμε τη συσκευή. Τόσο το χρονόμετρο όσο 
και τα φωτοκύτταρα έχουν αυτονομία > 10 ώρες. 

2 Ακούγεται ένας οξύς παρατεταμένος ήχος 
από το φωτοκύτταρο και δεν ξεκινάει η 
χρονομέτρηση. 

Ευθυγραμμίζουμε το ζεύγος φωτοκυττάρου-
ανακλαστήρα.  

3 Θέλουμε να ακυρώσουμε μια λανθασμένη 
εκκίνηση. 

 

Πιέζουμε το κίτρινο κουμπί για να κάνει Quit Test 
και επιλέγουμε yes με το κουμπί F1. Στη συνέχεια, 
επιλέγουμε το Simple Test. 
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4 Καταγράφεται επιπλέον χρόνος όταν 
ξεκινάμε από τον  ελαστικό τάπητα - 
διακόπτη. 

Ξεκινάμε χωρίς την παραμικρή μετακίνηση ή 
διπλό πάτημα (π.χ. φτέρνα-μύτη). 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://www.serinth.gr. 

 
Δημιουργήθηκε από Νίκο Μαριεττάκη, Αλέξανδρο Ταμπούρη, Γεώργιο Μπουρογιάννη 

Ελέγχθηκε από Γιάννη Μιχαηλίδη, Βασίλη Μούγιο, Ελένη Σεμαλτιανού, Βαγγέλη Συκαρά 

Ημερομηνία  9 Ιουλίου 2018 

 
 
 

   
  

https://www.serinth.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Διαδικασία προσδιορισμού γαλακτικού οξέος στο αίμα 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΕΑΒΑΑ-5, έκδοση 1η 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Προσδιορισμός γαλακτικού στο αίμα με εργαστηριακή μέθοδο 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Ο προσδιορισμός του γαλακτικού στο αίμα είναι χρήσιμος για την εκτίμηση της αερόβιας και 
της αναερόβιας ικανότητας αθλητών/-ριών και ασκουμένων, για την αξιολόγηση των 
προσαρμογών στην προπόνηση, καθώς και για τον προγραμματισμό της. Πρόκειται για μια 
διαδικασία που απαιτεί πολύ μικρή ποσότητα τριχοειδικού αίματος. Ο προσδιορισμός είναι 
ενζυμικός φασματοφωτομετρικός, στηρίζεται δηλαδή στη μέτρηση προϊόντος ενζυμικής 
αντίδρασης σε φασματοφωτόμετρο. Η μέθοδος στηρίζεται σε παλιό κιτ της εταιρείας Sigma 
(826-UV), το οποίο έχει πλέον διακοπεί. Προϋπόθεση για την εκτέλεση της διαδικασίας είναι 
η γνώση βασικών τεχνικών βιοχημικού εργαστηρίου. 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Χειριστής/-ρια, αναλυτής/-ρια (μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο), εξεταζόμενος/-η 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Α/α Είδος Λεπτομέρειες 

1 Πιπέτα Των 10-100 μL 
2 Πιπέτα Των 20-200 μL 
3 Πιπέτα Των 100-1000 μL 
4 Πιπέτα Των 500-5000 μL 
5 Φασματοφωτόμετρο Unico 4802 UV/VIS Double Beam 
6 Φυγοκεντρητής Hettich Micro 22R 
7 Αναλυτικός ζυγός Kern ABT 120 - 5DM 
8 Επωαστικός κλίβανος Memmert 
9 Κυκλομείκτης Vortex-Genie 2 
10 Γυάλινες κυψελίδες Semi-micro 
11 Σπάτουλα Για μεταφορά μικροποσοτήτων στερεών ουσιών 
12 Στατώ για φιαλίδια eppendorf  
13 Χρονόμετρο  
14 Στυλό τρυπήματος δέρματος  
15 Γενικά εργαστηριακά σκεύη Για την παρασκευή του διαλύματος εργασίας 
16 Τσάντα-φορητό ψυγείο με παγοκύστες Για τη μεταφορά εξοπλισμού και δειγμάτων 
17 Φόρμες καταγραφής αποτελεσμάτων Ντοσιέ, τετράδιο κλπ. 
18 Καταψύκτης –20°C 

 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

Α/α Είδος Λεπτομέρειες 

1 Ρύγχη Κίτρινα, των 10-200 μL 
2 Ρύγχη Μπλε, των 100-1000 μL 
3 Ρύγχη Άχρωμα, των 500-5000 μL 
4 Σκαριφιστήρες Μιας χρήσης, απλοί ή συμβατοί με το στυλό 

τρυπήματος δέρματος 
5 Χαρτομάντηλα  
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6 Οινόπνευμα  
7 Γάντια Εξεταστικά, μιας χρήσης (μέγεθος ανάλογα με 

τον/την χειριστή/-ρια) 
8 Φιαλίδια eppendorf Του 1,5 mL 
9 Υπερχλωρικό οξύ (HClO4)  
10 Απεσταγμένο νερό  
11 Glycine buffer solution 0.6 M Sigma-Aldrich G5418. Αποθήκευση στο ψυγείο 

(4°C). 
12 L-Lactic dehydrogenase from rabbit 

muscle type II, ammonium sulfate 
suspension, 800-1,200 units/mg protein 

Sigma-Aldrich L2500. Αποθήκευση στο ψυγείο 
(4°C). 

13  NAD  Applichem Α1124,0001. Αποθήκευση στην 
κατάψυξη (–20°C). 

14 «Γόνδολες» ζύγισης  
15 Στυλό και ανεξίτηλα μαρκαδοράκια  S ή Μ 
16 Δοχείο απόρριψης βιολογικών υλικών  

 
ΒΗΜΑΤΑ 

Α/α Τίτλος Εκτελών/-ούσα Ενέργειες 

1 Παρασκευή 
διαλύματος 0,3 mol/L 
HClO4  

Χειριστής/-ρια Σε καθαρή φιάλη των 100 mL αναμειγνύει 97,1 
mL απεσταγμένου νερού και 2,9 mL HClO4. 

2 Προετοιμασία 
φιαλιδίων eppendorf 
για λήψη δειγμάτων 
αίματος  

Χειριστής/-ρια Τοποθετεί 140 μL διαλύματος 0,3 mol/L ΗClO4 
σε όσα φιαλίδια eppendorf είναι τα δείγματα 
που θέλει να λάβει. Είναι καλό να αριθμεί τα 
φιαλίδια με ανεξίτηλο μαρκαδόρο πριν τη 
δοκιμασία άσκησης. Τοποθετεί τα φιαλίδια σε 
στατώ. 

3 Προετοιμασία 
εξοπλισμού 

Χειριστής/-ρια Σε τσάντα (εφόσον χρειάζεται μεταφορά) βάζει 
όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη λήψη των 
δειγμάτων αίματος. Επίσης, ετοιμάζει φορητό 
ψυγείο με παγοκύστες για τη μεταφορά των 
δειγμάτων. 

4 Προετοιμασία 
εξεταζόμενου/-ης 

Χειριστής/-ρια Φορώντας γάντια, σκουπίζει με χαρτομάντηλο, 
εμποτισμένο με οινόπνευμα, το δάχτυλο ή τον 
λοβό του αυτιού απ’ όπου θα γίνει η λήψη 
αίματος. Φροντίζει το δάχτυλο να παραμείνει 
στεγνό και καθαρό για λίγο. 

5 Τρύπημα δαχτύλου Χειριστής/-ρια Με σκαριφιστήρα μιας χρήσης κάνει ένα μικρό 
τρύπημα στη ράγα ενός δαχτύλου ή τον λοβό 
ενός αυτιού. Πετάει τον σκαριφιστήρα σε δοχείο 
απόρριψης βιολογικών υλικών. 

6 Λήψη δείγματος 
αίματος 

Χειριστής/-ρια Με την πιπέτα των 10-100 μL, στην οποία έχει 
τοποθετήσει κατάλληλο ρύγχος, λαμβάνει 14 μL 
αίματος από τη σταγόνα που δημιουργήθηκε 
από το τρύπημα και τα μεταφέρει σε φιαλίδιο 
eppendorf με 0,3 mol/L HClO4 κάνοντας 
πολλαπλές πλύσεις του ρύγχους. Κλείνει, 
ανακινεί και επιστρέφει το φιαλίδιο στο στατώ. 
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Γράφει στη φόρμα σε ποιο άτομο και τι συνθήκη 
αντιστοιχεί ο αριθμός δείγματος. 

7 Σκούπισμα δαχτύλου 
ή αυτιού 
εξεταζόμενου/-ης 

Εξεταζόμενος/-
η 

Σκουπίζει και πιέζει το τρύπημα με το 
εμποτισμένο με οινόπνευμα χαρτομάντηλο. 

8 Αποθήκευση των 
δειγμάτων 

Χειριστής/-ρια Τοποθετεί το στατώ με τα φιαλίδια eppendorf 
που περιέχουν δείγματα στο φορητό ψυγείο 
μέχρι να τα μεταφέρει στο εργαστήριο. Αν ο 
προσδιορισμός γαλακτικού δεν γίνει αμέσως, 
αποθηκεύει τα δείγματα στον καταψύκτη του 
εργαστηρίου μέχρι την ανάλυσή τους. 

9 Προετοιμασία 
ανάλυσης 

Αναλυτής/-ρια Βγάζει δείγματα και αντιδραστήρια (glycine 
buffer, L-lactic dehydrogenase, NAD) από τον 
καταψύκτη ή το ψυγείο και τα αφήνει να έρθουν 
σε θερμοκρασία δωματίου. 

10 Υπολογισμός 
ποσότητας 
διαλύματος εργασίας 

Αναλυτής/-ρια Υπολογίζει την ποσότητα του διαλύματος 
εργασίας που θα χρειαστεί πολλαπλασιάζοντας 
τον αριθμό Κ των απαιτούμενων δειγμάτων 
(δείγματα αίματος + τυφλό) επί 0,725 mL. 

11α Παρασκευή 
διαλύματος εργασίας 
 
α. Ζύγιση NAD και 
προσθήκη 
απεσταγμένου νερού 

Αναλυτής/-ρια Ενεργοποιεί τον αναλυτικό ζυγό πατώντας ON. 
Φροντίζει ώστε ο δίσκος ζύγισης να είναι 
καθαρός. Αφού ο ζυγός κάνει αυτόματα 
βαθμονόμηση, τοποθετεί τη γόνδολα ζύγισης 
στον δίσκο και πατάει TARE. Στην συνέχεια, με 
μια μικρή σπάτουλα, μεταφέρει NAD από το 
φιαλίδιο στη γόνδολα. Ζυγίζει Κ × 1,19 mg NAD. 
Επειδή είναι δύσκολο να ζυγίσει την ακριβή 
ποσότητα, ζυγίζει λίγο περισσότερο, 
καταγράφει πόσο ζύγισε (Ζ mg) και 
προσαρμόζει τις αναλογίες των επόμενων 
αντιδραστηρίων σύμφωνα με την ζυγισμένη 
ποσότητα. Μεταφέρει το ζυγισμένο NAD σε μια 
μικρή κωνική φιάλη ή άλλο μικρό σκεύος. 
Προσθέτει Ζ × 0,4 mL απεσταγμένο νερό. 

11β Παρασκευή 
διαλύματος εργασίας 
 
β. Προσθήκη glycine 
buffer 

Αναλυτής/-ρια Προσθέτει Ζ × 0,2 mL glycine buffer, 
φροντίζοντας να μην αγγίξει με το ρύγχος της 
πιπέτας τη σταγόνα χλωροφορμίου που υπάρχει 
στον πυθμένα της φιάλης του αντιδραστηρίου 
ως συντηρητικό. 

11γ Παρασκευή 
διαλύματος εργασίας 
 
γ. Προσθήκη L-lactic 
dehydrogenase 

Αναλυτής/-ρια Προσθέτει Z μL L-lactic dehydrogenase. Ανακινεί 
καλά το διάλυμα εργασίας και το κρατά 
σφραγισμένο στη φιάλη. Το διάλυμα είναι 
σταθερό για 4 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου 
και για 24 ώρες σε ψυγείο (4°C). 

12α Προετοιμασία 
οργάνων 
 
α. Άνοιγμα 
φασματοφωτόμετρου 

Αναλυτής/-ρια Ενεργοποιεί το φασματοφωτόμετρο πατώντας 
το κουπί ON, που βρίσκεται πίσω κάτω δεξιά. 
Αφήνει το όργανο να προθερμανθεί και, στο 
άκουσμα του ήχου ειδοποίησης, πατάει Yes για 
βαθμονόμηση. 

12β Προετοιμασία 
οργάνων 

Αναλυτής/-ρια Ενεργοποιεί τον κλίβανο γυρνώ-ντας τον δείκτη 
στο Ι και ρυθμίζει τη θερμοκρασία στους 37οC. 
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β. Άνοιγμα κλιβάνου 

12γ Προετοιμασία 
οργάνων 
 
γ. Άνοιγμα 
φυγοκεντρητή 

Αναλυτής/-ρια Ενεργοποιεί τον φυγοκεντρητή πατώντας το 
κουμπί ON, που βρίσκεται στο πλάι δεξιά. 
Ρυθμίζει το πρόγραμμα φυγοκέντρησης στα 5 
min, 10.000 rpm και 18°C. 

13 Φυγοκέντρηση 
δειγμάτων 

Αναλυτής/-ρια Τοποθετεί τα δείγματα μέσα στην κεφαλή του 
φυγοκεντρητή σε αντιδιαμετρικές θέσεις και 
κλείνει καλά το καπάκι της κεφαλής και του 
φυγοκεντρητή. Πατάει Start για να ξεκινήσει η 
φυγοκέντρηση. Μετά το τέλος της 
φυγοκέντρησης βγάζει και επανατοποθετεί τα 
δείγματα σε στατώ προσεκτικά, ώστε να 
προστατευθεί το υπερκείμενο αιμόλυμα από 
πιθανή ανατάραξη του ιζήματος. 

14 Προετοιμασία 
φιαλιδίων eppendorf 
για την ανάλυση 

Αναλυτής/-ρια Ετοιμάζει και αριθμεί τόσα φιαλίδια eppendorf 
όσα και τα δείγματα αίματος συν ένα για το 
τυφλό. 

15 Τοποθέτηση 
διαλύματος εργασίας 

Αναλυτής/-ρια Σε κάθε φιαλίδιο τοποθετεί 725 μL διαλύματος 
εργασίας. 

16  Προσθήκη 
αιμολύματος ή 
διαλύματος HClO4 

Αναλυτής/-ρια Σε κάθε φιαλίδιο που αντιστοιχεί σε δείγμα 
αίματος προσθέτει 25 μL του αντίστοιχου 
αιμολύματος με ξεχωριστό ρύγχος. Στο φιαλίδιο 
για το τυφλό προσθέτει 25 μL 0,3 mol/L HClO4. 
Κλείνει και ανακινεί όλα τα φιαλίδια στον 
κυκλομείκτη. 

17 Επώαση Αναλυτής/-ρια Τοποθετεί όσα φιαλίδια περιέχουν δείγματα 
ηρεμίας στον κλίβανο για 15 min, ενώ όσα 
φιαλίδια περιέχουν δείγματα άσκησης για 30 
min. (Το φιαλίδιο για το τυφλό δεν χρειάζεται 
επώαση.) 

18α Μέτρηση 
 
α. Ρύθμιση 
φασματοφωτομέτρου 

Αναλυτής/-ρια Στο φασματοφωτόμετρο επιλέγει 1 (Basic mode) 
και enter, στη συνέχεια set λ 340 nm και enter 
και, τέλος, factor 53,05 και enter.  

18β Μέτρηση 
 
β. Τοποθέτηση 
δειγμάτων στο 
φασματοφωτόμετρο 
και ανάγνωση 
συγκέντρωσης 

Αναλυτής/-ρια Με τη χρήση πιπέτας 100-1000 μL, μεταφέρει το 
τυφλό σε γυάλινη κυψελίδα semi-micro, την 
οποία και τοποθετεί στη θέση αναφοράς. Στη 
συνέχεια μεταφέρει ομοίως τα δείγματα σε 
γυάλινες κυψελίδες semi-micro, τις οποίες 
τοποθετεί κατά σειρά στο καρουζέλ. Κλείνει 
καλά το καπάκι του διαμερίσματος δειγμάτων, 
πατά τον αριθμό θέσης κάθε δείγματος στο 
καρουζέλ (π.χ. 1) και πατά enter. Καταγράφει τη 
συγκέντρωση που δείχνει το όργανο στην οθόνη 
του.  

19 Συμμάζεμα Αναλυτής/-ρια Μετά το τέλος της μέτρησης όλων των 
δειγμάτων, απορρίπτει όσα υλικά δεν 
χρειάζονται ή ήταν μιας χρήσης, πλένει τα σκεύη 
που χρησιμοποίησε και αποθηκεύει δείγματα 
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και αντιδραστήρια στο ψυγείο και στον 
καταψύκτη. Τέλος, τακτοποιεί στη θέση του ό,τι 
μεταχειρίστηκε. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Α/α Πρόβλημα Αντιμετώπιση 

1 Απροσδόκητα υψηλές τιμές Ελέγχουμε αν είναι καθαρή εξωτερικά η κυψελίδα. Αν δεν 
είναι, τη σκουπίζουμε προσεκτικά με χαρτομάντηλο και 
ξαναμετράμε. Αν η υπερβολικά υψηλή τιμή επιμένει, είναι 
πιθανό να έχουμε πάρει ίζημα μαζί με το υπερκείμενο 
αιμόλυμα, οπότε επαναλαμβάνουμε την ανάλυση. 

2 Απροσδόκητα χαμηλές τιμές Είναι πιθανό να μην έχουμε πάρει επαρκή ποσότητα 
αιμολύματος, οπότε επαναλαμβάνουμε την ανάλυση. 
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