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Ανασκόπηση

Ιστορική διαδρομή
Η ιστορία της Οξεοβασικής Ισορροπίας 

και οι διαταραχές της είναι τόσο παλιά όσο 
και ο άνθρωπος, όπως οι περισσότερες α-
σθένειες. Στα νεώτερα όμως χρόνια η πα-
λαιότερη περιγραφή που αναφέρεται είναι 
του ιατρού W. B. O’Shaughnessy (εικόνα 1). 
Αυτός έγραφε στον εκδότη του Lancet, την 
29η Δεκεμβρίου 18311, κατά την επιδημία 
χολέρας στην Αγγλία, ότι διαπιστώνει απώ-
λεια των «carbonate de soda» στο αίμα των 
αρρώστων του, εμφάνισή τους στις διαρρο-
ϊκές κενώσεις τους -όπου και τα μετρά- και 
απώλεια “neutral saline ingredients” -δη-
λαδή ηλεκτρολυτών- δίνοντας ταυτόχρονα 
ποσοτική μέτρηση του βαθμού αφυδάτω-
σης των αρρώστων αυτών. Σήμερα αναγνω-
ρίζουμε τυπική Μεταβολική Οξέωση.

Στη διάρκεια της ίδιας επιδημίας ο Dr 
Latta εφαρμόζει τις παρατηρήσεις του 
Ο’Shaughnessy για τη θεραπεία μίας γυ-
ναίκας σε προθανάτια κατάσταση και επιτυγ-
χάνει την επιβίωσή της χορηγώντας της εν-
δοφλεβίως σε διάστημα 10 ωρών, σε τρεις 
δόσεις, σύνολο 10 λίτρων υγρών που πε-
ριείχαν αλκαλικά άλατα - προφανώς χλω-
ριούχο Νάτριο και ανθρακικά ή διττανθρα-
κικά άλατα2.

Το 1877, ο Watter προκάλεσε σε κουνέλια 
πειραματική δηλητηρίαση με HCI, μέτρησε 
το CO2 στο αίμα και παρατήρησε ότι στα θα-
νατηφόρα περιστατικά το CO2 εξαφανίζεται 
από το αίμα και ότι προκαλείται υπέρπνοια. 
Το 1883 ο E. Stadelmann3 διαπιστώνει με-
γάλη έκκριση αμμωνίας στο διαβητικό κώ-
μα και εμφάνιση οργανικού οξέος στα ού-

ρα. Ο Ο. Minkowski, το 18844 αναγνωρίζει 
ότι το οξύ είναι το β-υδροξυβουτυρικό και 
το 1899 ο Α. Magnus-Levy5 το μετρά στο 
αίμα ασθενών με διαβητικό κώμα και πα-
ρατηρεί ότι το ευρισκόμενο ποσό είναι ανά-
λογο προς το ποσό του HCI με το οποίο ει-
κοσιδύο χρόνια νωρίτερα ο Walter προκα-
λούσε θανατηφόρο δηλητηρίαση στα κου-
νέλια του.

Κάνοντας ανάλογες παρατηρήσεις και α-
κολουθώντας παρόμοιο σκεπτικό, οι A. W. 
Sellards6 το 1910 στη Μανίλα (Φιλιππίνες) 
και L. Rogers7 το 1916 στις Ινδίες, σε αντί-
στοιχες επιδημίες χολέρας, χορηγούν ενδο-
φλεβίως μεγάλες ποσότητες διαλυμάτων διτ-
τανθρακικών αλάτων νατρίου, καλίου, ασβε-
στίου και NaCl, με πολλή επιτυχία. 

Εργασίες στο πεδίο της Φυσικοχημείας 
προσπαθούν, εν τω μεταξύ, να φωτίσουν 
τους μηχανισμούς του οξεοβασικού ισοζυ-
γίου. Ο L. J. Henderson (εικόνα 2) ανακαλύ-
πτει την ρυθμιστική ικανότητα του ανθρακι-
κού οξέος στη Βιολογία, αποδεικνύει τη ση-
μασία των διττανθρακικών ως αλκαλική πα-
ρακαταθήκη του οργανισμού έναντι των ο-
ξέων και το 19098 εφαρμόζοντας το Νόμο 
της Δράσεως των Μαζών στη διάσταση του 
ανθρακικού οξέος, δίνει τη γνωστή, με το ό-
νομα «εξίσωση Henderson», σχέση :

                 cH2CO3

cH+ = k . -------------
         cHCO3-

Την ίδια χρονιά (1909) ο S.P.L. Soerensen9 
εισάγει το ηλεκτρόδιο υδρογόνου στη 
Βιοχημεία και τη χρήση της έννοιας (και του 

συμβόλου) του pH, και αναπτύσσει τη ση-
μασία του στις ενζυμικές αντιδράσεις. Το 
1910, ο K. A. Hasselbalch10 (εικόνα 3) ατα-
σκευάζει ένα ηλεκτρόδιο υδρογόνου που 
μπορεί να δουλέψει και με την παρουσία 
CO2 και το 1912, σε συνεργασία με τον C. 
Lundsgaard11, μετράει για πρώτη φορά το 
pH του αίματος!

Το 1915, ο Hasselbalch και ο S.A. 
Gameltoft12 αποδεικνύουν την επιρροή της 
αναπνοής πάνω στη διαμόρφωση του pH, 
παρατηρούν τη μείωση του CO2 με την αύ-
ξηση της αναπνοής όταν ελαττώνονται τα 
διττανθρακικά και την επιστροφή του pH 
στο 7,40.

Έτσι, τότε εισάγουν τις έννοιες των “α-
ντισταθμισμένων” και “μη αντισταθμισμέ-
νων” διαταραχών της οξεοβασικής ισορ-
ροπίας, που χρησιμοποιούνται μέχρι σή-
μερα. Το 1916 ο Hasselbalch13 μετατρέπει 
την εξίσωση του Henderson σε λογαριθμι-
κή μορφή και έτσι χρησιμοποιείται έως σή-
μερα: είναι η γνωστή «εξίσωση Henderson-
Hesselbalch».

Το 1914 οι J. Christiansen, C. G. Douglas 
και J.S. Haldane14 δημοσιεύουν την περίφη-
μη εργασία τους όπου αποδεικνύουν ότι το 
οξυγονωμένο αίμα μεταφέρει, υπό σταθε-
ρή μερική τάση διοξειδίου του άνθρακος 
(PCO2 σταθ.), λιγότερο ποσό ολικού CO2. 
Αυτό είναι το “φαινόμενο Haldane”. Είναι η 
άλλη όψη του “φαινομένου Bohr” (“Bohr 
effect”- 1904, C. Bohr, K.A. Hasselbalch, 
A. Krogh15) που περιγράφει την ευκολότε-
ρη αποδέσμευση του Οξυγόνου από την 
HbO2 κατά την αύξηση του CO2.

Αναλυτές αερίων αίματος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΔΑΝΑΗ ΚΑΖΗ
Κλινικός Χημικός, Κλινικός Χημικός

Κύρια σημεία: η πρώτη αναφορά σχετικά με τις διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας στα 

νεώτερα χρόνια ήταν ενός γιατρού στην Αγγλία, κατά τη διάρκεια επιδημίας χολέρας, που το 

1831 διαπιστώνει απώλεια διττανθρακικών και ηλεκρολυτών από το αίμα των ασθενών του, 

ανεύρεσή τους στις κενώσεις τους και μεγάλη αφυδάτωση (Μεταβολική Οξέωση). 

Η πρώτη φορά που οργανώνεται η συστηματική αντιμετώπιση των αναπνευστικών διαταρα-

χών στην Ελλάδα είναι το 1959, από την ιατρό Σαπφώ Μαγκριώτη που οργανώνει το πρώ-

το Αναπνευστικό Κέντρο και αργότερα την πρώτη ΜΕΘ. Την επόμενη χρονιά οργανώνεται το 

πρώτο συστηματικό Εργαστήριο Οξεοβασικής Ισορροπίας στο πιο πάνω Κέντρο και μετράται 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα το pH αρτηριακού αίματος. 

Για την καλή δειγματοληψία σημασία έχουν: η επιλογή σωστής σύριγγας, η χρήση σωστής 

αναλογίας ηπαρίνης-αίματος, η απομάκρυνσή των φυσσαλίδων, η καλή ανάδευση του δείγ-

ματος αμέσως μετά τη λήψη του. 
Εικόνα 1. W. B. 
O' Shaugh nessy
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Το 1892 ο J.S. Haldane κατασκευάζει τον 
πρώτο τύπο της περίφημης συσκευής του 
για την μέτρηση των αερίων O2 και CO2, το 
1917 ο D.D. Van Slyke16 κατασκευάζει την 
ογκομετρική συσκευή του για μέτρηση ο-
λικού CO2 στο πλάσμα και το 1924 δίνει 
τη γνωστή σε όλους μανομετρική του συ-
σκευή17, στην οποία μετρώνται ολικό CΟ2 
και O2 σε πλήρες αίμα*. Έκτοτε διάφορες 
τροποποιήσεις αυτών των συσκευών ή άλ-
λες προτάσεις εξυπηρέτησαν τις μετρήσεις 
των αερίων σε πλάσμα ή αίμα18-21. Τέλος, 
σημαντικό βήμα επιτελέστηκε το 1923, ό-
ταν η P.T. Kerridge εισάγει στη Βιοχημεία 
τη χρήση του ηλεκτροδίου υάλου για τον 
προσδιορισμό του pH.

Η δεκαετία του ‘50 ήταν καθοριστική για 
την εξέλιξη της τεχνολογίας ως προς την ερ-
γαστηριακή διερεύνηση της οξεοβασικής κα-
τάστασης. Κάτω από την πίεση της έκρηξης 
μιας επιδημίας, της πολυομυελίτιδος, όπως 
της χολέρας στα τέλη του 19ου αιώνα, προ-
βληματισμοί και τεχνολογία έβαλαν τις βά-
σεις για τους σύγχρονους αναλυτές αερίων 
αίματος. Το 1953 ο L.C. Clark, Jr, βασιζό-
μενος στις εργασίες του Jaroslave Heyrovsky 
που το 1922-1925 εφεύρε την πολαρογρα-
φική μέθοδο αναλύσεως**, κατασκευάζει το 
πρώτο πολαρογραφικό ηλεκτρόδιο, που τε-
λειοποιεί τις επόμενες χρονιές και φέρει μέχρι 
σήμερα το όνομά του: «ηλεκτρόδιο Clark»23. 
Την ίδια χρονιά (1953), ο R.W. Stow εφευ-
ρίσκει το πρώτο ηλεκτρόδιο για την άμεση 
μέτρηση της PCO2

24. Αυτό το ηλεκτρόδιο 
τελειοποιείται από τον J.W. Severinghaus25 
το 1956 και φέρει έκτοτε το όνομά του: «η-
λεκτρόδιο Severinghaus».

Την ίδια περίοδο, στη Δανία, ο Poul B. 
Astrup, πιεσμένος από την ανάγκη συχνών 
μετρήσεων pH και αερίων αίματος για την 
παρακολούθηση των ασθενών υπό τεχνη-
τή αναπνοή, κατασκευάζει την πρώτη του 
συσκευή ταχείας μετρήσεως pH και αερίων 
αίματος (Astrup Macro-Equipment): εφαρ-
μόζει μέθοδο εξισορρόπησης, μετρά άμε-
σα αναερόβια το pΗ του αίματος και έμμε-
σα το CO2 combining power και PCO2 στο 
πλάσμα. Χρόνος μέτρησης : 15 λεπτά έναντι 
των 55 έως 70 λεπτών της μέτρησης με την 
συσκευή Van Slyke, που εξ άλλου δεν με-
τρούσε παρά μόνο ολικό Ο2 και ολικό CO2 
(για να υπολογιστεί η PCO2 και η cHCO3- 
χρειαζόταν η γνώση του pΗ από ξεχωρι-

στό pΗμετρο και η εφαρμογή της εξίσω-
σης Henderson-Hasselbalch). Στη συνέχεια 
ο Astrup βελτιώνει τη μέθοδο αυτή26 και 
τελικά σχεδιάζει τη συσκευή Astrup Micro-
Equipment για την εφαρμογή της “μεθό-
δου των τριών pH” που προτείνει το 1958. 
Χρόνος μέτρησης 5 λεπτά. 

Η εμπορική εφαρμογή των ηλεκτροδίων 

για τον άμεσο προσδιορισμό της PCO2 και 
της PO2, μετά την τελειοποίησή τους, οδη-
γεί στην κατασκευή αυτομάτων αναλυτών. 
Ήδη από το τέλος της δεκαετίας του ‘60, 
κυρίως όμως από την αρχή της δεκαετίας 
του ‘70, η αγορά κατακλύζεται από αυτό-
ματους αναλυτές αερίων αίματος μερικοί 
από τους οποίους είναι τόσο καλών προδι-
αγραφών που λύνουν κατά τον κομψότερο 
και πλέον αποτελεσματικό τρόπο το πρό-
βλημα της άμεσης και ταχύτατης μέτρησης 
των αερίων αίματος.

Ελλάδα, 1958! Η επιδημία πολυομυελίτι-
δος κτυπά την πόρτα μας και γρήγορα εξα-
πλούται σε όλη την επικράτεια, κυρίως στα 
μεγάλα αστικά κέντρα. Τα παιδιά πεθαίνουν, 
6-7 την ημέρα. Ο Ερυθρός Σταυρός στρατο-
λογεί γιατρούς και νοσηλεύτριες που απο-
στέλλει στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων 
στην Αγία Βαρβάρα Αττικής, όπου στήνε-
ται το στρατηγείο για την καταπολέμηση 
της συμφοράς. Επί κεφαλής τίθεται ο τό-
τε Διευθυντής του Νοσοκομείου και η αντι-
πρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού, ιατρός 
Σαπφώ Μαγκριώτη. Ο Σουηδικός Ερυθρός 
Σταυρός βοηθά ποικιλοτρόπως, αλλά εκτός 
των υπολοίπων σοβαρών δυσκολιών, ματαί-
ως αναζητάται στα νοσοκομεία της Αθήνας 
ένα οργανωμένο εργαστήριο, ένα pHμετρο 
έστω, για μέτρηση αερίων αίματος. Το μό-
νο που υπάρχει σε 2 ή 3 νοσοκομεία είναι 
από μία μανομετρική συσκευή Van Slyke 
που δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν 
την κατάσταση. 

Μετά την αποδρομή της επιδημίας, η 
Σαπφώ Μαγκριώτη οργανώνει το πρώτο 
στην Ελλάδα Κέντρο για τη συστηματική α-
ντιμετώπιση της αναπνευστικής ανεπάρκειας 
και την εφαρμογή της αναπνευστικής ανά-
νηψης. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, 
η εκ των συγγραφέων αυτού του άρθρου 
Β. Δεληβοριά-Ιωαννίδου, αποστέλλεται το 
1959 στο εξωτερικό και κατά την επιστρο-
φή της οργανώνει εργαστήριο για τον βιο-
λογικό έλεγχο της αναπνοής*** και μετρά, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, pH αρτηρι-
ακού αίματος τον Απρίλιο του 1960 σε συ-
σκευή Astrup Macro-Equipment που συν-
δέεται με pΗμετρο συνεχούς ρεύματος (αρ-
χή γέφυρας Weatstone). 

Το Εργαστήριο έχει προμηθευτεί από το 
1959 τη συσκευή Macro-Astrup και το pHμε-
τρο τύπου 4b, συνεχούς ρεύματος, και τα 
δύο του οίκου Radiometer, Δανίας, και το 
Haemoreflector (αιμοανακλαστής) του οί-
κου KIPP & ZONEN, Ολλανδίας στο οποίο 
μετράται φωτομετρικά ο % κορεσμός της αι-
μοσφαιρίνης σε οξυγόνο (HbO2%). Το 1960 
προμηθεύεται συσκευή Van Slyke, του οί-
κου Gallenkamp, Αγγλίας και συσκευή για 
μέτρηση Standard Bicarbonate. Αυτή η τε-

Εικόνα 2. Ο Ηenderson.

Εικόνα 3. Ο Hasselbalch. 

* Το 1959 υπήρχε στο Λαϊκό Νοσοκομείο μια μανομετρική συσκευή Van Slyke στο Εργαστήριο της Α΄ Παθολογικής 
Προπαιδευτικής Κλινικής του Καθηγητού Ν. Τσαμπούλα και μια ογκομετρική στο Βιοχημικό Εργαστήριο, που την εχει-
ρίζετο ο ίδιος ο τότε Διευθυντής του, Ηλίας Μπέζος. Συσκευή Van Slyke υπάρχει ακόμα στο Εργαστήριό μας, σε καλή 
κατάσταση. Χρησιμοποιείται για μέτρηση ολικού Ο2, για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του ολικού Ο2 (ct O2) που δίνουν οι 
αυτόματοι αναλυτές.
** Το 1959 ο Hans Bartels, στο Tubingen, Γερμανίας, τελειοποιούσε το πολαρογραφικό ηλεκτρόδιο σταγόνος Hg (quicksilber 
electrode), ως ηλεκτρόδιο αναφοράς για τον έλεγχο του ηλεκτροδίου του Clark.
*** Το Εργαστήριο αυτό φέρει σήμερα το όνομα “Ειδικό Βιοχημικό Εργαστήριο Ελέγχου της Αναπνοής”.
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λευταία δε δούλεψε ποτέ ως τέτοια, χρησι-
μοποιήθηκε όμως ως ιδανικό υδατόλουτρο 
για την κυκλοφορία ύδατος 37ο C στον μαν-
δύα που περιέβαλε το σύνθετο ηλεκτρόδιο 
υάλου-καλομέλανος της συσκευής Astrup 
Macro-Equipment. 

To 1962 προμηθεύεται, σχεδόν ταυτόχρονα 
με το Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας την πε-
ρίφημη συσκευή Astrup Micro-Equipment 
(“μέθοδος των τριών pH”), που για περισ-
σότερο από μια δεκαετία έχει επικρατήσει 
παγκοσμίως ως η ακριβέστερη και ταχύτε-
ρη μέτρηση-εκτίμηση της οξεοβασικής κα-
τάστασης του οργανισμού. 

Από αυτόν τον χρόνο και από τον επόμε-
νο, λίγα νοσοκομεία της Αθήνας αλλά και 
της Θεσσαλονίκης, εξοπλίζονται με όμοια 
ή με αντίστοιχα συστήματα. Εν τούτοις, από 
όλη την επικράτεια έρχονται, στην αρχή λί-
γα, αργότερα περισσότερα, δείγματα αρτη-
ριακού αίματος που ταξιδεύουν μέσα σε πα-
γόνερο με κομμάτια πάγου, σε κουτιά ή σε 
πλαστικές σακκούλες, για μέτρηση αερίων 
αίματος στο Ειδικό Βιοχημικό Εργαστήριο 
του Νοσοκομείου « ΣΩΤΗΡΙΑ». Με την πά-
ροδο των ετών, τα δείγματα αυτά φυσικά 
λιγοστέψαν και τελικώς σταματήσαν να έρ-
χονται, αφού πλέον μηχανήματα, γνώσεις 
και τεχνικές άρχισαν να γίνονται κτήμα όλο 
και περισσοτέρων επιστημόνων.

Στα μέσα της 10ετίας του ́ 70 εμφανίζονται 
στην Ελληνική αγορά τα πρώτα ηλεκτρόδια 
αμέσου μετρήσεως των PCO2 και PO2, και 
στη συνέχεια οι πρώτοι αυτόματοι αναλυτές 
αερίων αίματος. Ένας από αυτούς δουλεύ-
ει ακόμα στο εργαστήριό μας από το 1977 
και ίσως να υπάρχουν και άλλοι σε άλλα 
εργαστήρια. Η εποχή των αναλυτών αερί-
ων αίματος ξεκινά πλησίστια.

Περιγραφή Αναλυτών Αερίων 
Αίματος 

Από τα πρώτα παλιά συστήματα μετρή-
σεως του οξυγόνου, του διοξειδίου του άν-
θρακος και του pH στο αίμα - συσκευές Van 
Slyke (ογκομετρική, μανομετρική), συσκευ-
ές Ηaldane, συσκευή Scholander, αιμοα-
νακλαστές KIPP & ZONEN κ.λπ.- φθάσαμε, 
στις αρχές της 10ετίας του ΄60 στους πρώ-
τους πειραματικούς αυτόματους αναλυτές 
και στα μέσα της 10ετίας του ΄70, όπως α-
ναφέρθηκε πιό πάνω, κάνουν την εμφάνι-
σή τους οι πρώτοι εμπορικοί αυτόματοι α-
ναλυτές, η αρχή των οποίων δε διαφέρει 
από τους σημερινούς. Στις 10ετίες που ακο-
λούθησαν προσετέθησαν κάποιες υπολογι-
ζόμενες παράμετροι, έγινε εφικτή η μέτρη-
ση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης και η 
μέτρηση ηλεκτρολυτών με την ενσωμάτω-
ση μικροσυστημάτων, που αντικατέστησαν 
τα ξέχωρα αυτόματα συστήματα μέτρησης. 

Με την πρόοδο της πληροφορικής, εισή-
χθησαν προγράμματα καθαρισμού, βαθ-
μονόμησης, ελέγχου καλής λειτουργίας, δι-
αγνώσεως λαθών και άλλων δευτερευου-
σών ευκολιών, που όλα μαζί καθιστούν τη 
μέτρηση αερίων αίματος μια εύκολη πράξη 
ρουτίνας, υπό την προϋπόθεση ότι εξειδι-
κευμένο προσωπικό διατηρεί τον αυτόματο 
αναλυτή σε κατάσταση ετοιμότητας (καθα-
ρισμός, βαθμονόμηση, έλεγχος καλής λει-
τουργίας, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγ-
χος ποιότητος).

Γενικώς, οι αυτόματοι βιοχημικοί αναλυ-
τές είναι συσκευές σύγχρονης τεχνολογίας 
με ενσωματωμένο υπολογιστή και συνήθως 
οθόνη και εκτυπωτή.

 Στους αναλυτές αερίων αίματος, ο θάλα-
μος μετρήσεως αποτελείται από ένα τριχο-
ειδικό σωλήνα απ΄ όπου διέρχεται το προς 
μέτρηση δείγμα και όπου καταλήγουν οι ευ-
αισθητοποιημένες άκρες των ηλεκτροδίων 
που μετρούν άμεσα τη συγκέντρωση των ι-
όντων υδρογόνου, τη μερική πίεση του φυ-
σικώς διαλελυμένου οξυγόνου και τη μερι-
κή πίεση του φυσικώς διαλελυμένου διοξει-
δίου του άνθρακος. Πέραν αυτών των βασι-
κών μετρήσεων, που ειναι προϋπόθεση για 
να χαρακτηριστεί μία συσκευή ως Αναλυτής 
Αερίων Αίματος (ΑΑΑ), υπάρχουν διαβαθ-
μήσεις στον εμπλουτισμό και με άλλες άμε-
σα μετρούμενες παραμέτρους. Τέτοιες είναι 
η βαρομετρική πίεση,η Ηb ή Ηt, εκ των ηλε-
κτρολυτών οι Na+, K+, Cl-, Ca2+, HbO2, Hb-
CO, Hb-Met και τα τελευταία χρόνια λόγω 
των άμεσων αναγκών στις ΜΕΘ για άμεσα 
ταχύτατα αποτελέσματα, προστίθενται ή εν-
σωματώνονται μικρά συστήματα για μέτρη-
ση σακχάρου ή/και γαλακτικού οξέος. Εκτός 
από τις μετρούμενες παραμέτρους, υπολο-
γίζονται κυρίως τα ακόλουθα:

HbO• 2 (μερικοί ΑΑΑ τη μετρούν άμε-
σα)

Περιεκτικότητα του αίματος σε οξυγό-• 
νο (ολικό οξυγόνο ή ctO2) εφ΄όσον o ανα-
λυτής μετρά Hb ή εφ΄όσον η τιμή της Hb 
εισάγεται

Συγκέντρωση διττανθρακικών ιόντων • 
(cHCO3

-), 
Τυποποιημένα διττανθρακικά (Standard • 

Bicarbonate, St HCO3-)
Περίσσεια βάσεων (Βase Excess BE). • 

Υπάρχουν όμως και αναλυτές που το πρό-
γραμμά τους υπολογίζει επίσης:

Κυψελιδο-αρτηριακή διαφορά της PO• 2 
(PA-aO2) εφόσον εισαχθεί η PΑO2

Το λόγο PAO• 2/PAO2

Αρτηριο-φλεβώδη διαφορά Pa-vO• 2

Την P50 αφού υπολογιστεί η μετακίνησή • 
της καμπύλης κορεσμού-αποκορεσμού της 
Hb ανάλογα με το pH, PCO2 και τη θερμο-
κρασία του ασθενούς εφόσον εισαχθεί

Την περίσσεια βάσεων του εξωκυτταρί-• 
ου υγρού (BE ecf) και 

Σωρεία άλλων παραμέτρων, τις οποίες • 
ο γιατρός θα αξιολογήσει ή όχι, ανάλογα 
με την κρίση του για το τί θα του προσφέ-
ρει η κάθε μιά από αυτές τις πληροφορίες 
στην ιατρική του σκέψη. 

Οι προδιαγραφές των καλών ΑΑΑ είναι 
κοινές για όλους. Εκτός από τα παραπάνω 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, ένας αναλυτής 
αερίων αίματος θα πρέπει ακόμα: 

Να φέρει σύστημα για δυνατότητα εισα-• 
γωγής ημερομηνίας, ώρας, ονόματος ή κω-
δικών ασθενούς και χειριστού, προειδοποι-
ητικό σύστημα και πρόγραμμα διαγνώσεως 
βλαβών, πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου και 
πρόγραμμα για επιλογή μονάδων συμβατι-
κών ή μονάδων SΙ

Να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης, ή • 
κατόπιν επιλογής του χρήστη, βαθμονόμη-
σης ενός και δύο σημείων

Να έχει τη μεγαλύτερη κατά το δυνα-• 
τόν ασφάλεια για την προστασία του χειρι-
στή από τον κίνδυνο μολύνσεως από τα α-
πόβλητα

Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του • 
αναλυτή με ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλ-
λη συσκευή

Η παρακολούθηση της καλής λειτουρ-• 
γίας των ηλεκτροδίων να είναι εύκολη, η 
αλλαγή των μεμβρανών -αν τα ηλεκτρόδια 
λειτουργούν με μεμβράνες - να είναι η α-
πλούστερη δυνατή, ή η συντήρηση των ηλε-
κτροδίων εφικτή για ικανό χρόνο λειτουργί-
ας αν είναι ιοντοεπιλεκτικά. Θα πρέπει ακό-
μα να προσδιορίζεται ο χρόνος ζωής των η-
λεκτροδίων (ανάλογα με τον αριθμό μετρή-
σεων και λόγω φυσιολογικής γήρανσης), η 
συχνότητα αλλαγής των μεμβρανών και το 
κόστος των κυριοτέρων αναλωσίμων

Εικόνα 4 . Σύγχρονος αναλυτής αερίων αίμα-
τος.
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Τέλος ο αυτόματος αναλυτής θα πρέ-• 
πει να συνοδεύεται από βιβλίο χειρισμού 
και από βιβλίο συντήρησης και επισκευών 
(user’s manual και service manual).

 Πολύ σημαντικό είναι, η αντιπροσωπεία 
της συσκευής να διαθέτει άριστη τεχνική υ-
ποστήριξη (service) και να δίνεται εγγύηση 
καλής λειτουργίας για δύο τουλάχιστον χρό-
νια και επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα 
τουλάχιστον χρόνια.

Οι διαφορές μεταξύ των καλών ΑΑΑ εί-
ναι σχεδόν ανύπαρκτες, αλλά, όταν υπάρ-
χουν, αυτές αφορούν κυρίως στην ποιό-
τητα των ηλεκτροδίων, στην ευκολία της 
συντήρησής τους και στην οργάνωση των 
σωληνώσεων όπου κυκλοφορεί το δείγ-
μα και τα υγρά καθαρισμού και ποιοτικού 
ελέγχου (wet section) ώστε να μη “βου-
λώνουν” από τα μικροπήγματα του δείγ-
ματος. Δυστυχώς, οι κατασκευαστικές εται-
ρείες, προκειμένου να ανταγωνιστούν στην 
ποσότητα του απαραιτήτου όγκου δείγμα-
τος αίματος, μειώνουν τον αυλό των σωλη-
νώσεων κυρίως του θαλάμου μετρήσεως 
με αποτέλεσμα το παραμικρό μικροπήγμα 
να μην μπορεί να περάσει. Οι ΑΑΑ σπάνια 
“χαλάνε” από άλλες αιτίες. Τα ηλεκτρονι-
κά και τα μηχανικά τους μέρη είναι προηγ-
μένης τεχνολογίας. Οι ΑΑΑ «βουλώνουν»! 
Παράκληση στους κατασκευαστές των μη-
χανημάτων αυτών: “Μεγαλώστε τον αυλό 
των σωληνώσεων απ’ όπου περνάει το αί-
μα. Κανένας ποτέ δεν πέθανε γιατί χρειά-
στηκε να του πάρουν μισό ml αίματος πα-
ραπάνω, ακόμα και τα νεογνά”.

Τα βασικά ηλεκτρόδια ενός ΑΑΑ είναι το 
ηλεκτρόδιο μέτρησης του pH, το ηλεκτρό-
διο μέτρησης της PCO2 και το ηλεκτρόδιο 
μέτρησης της PO2. Αν ο ΑΑΑ μετρά και η-
λεκτρολύτες, τότε προστίθενται και τα αντί-
στοιχα ηλεκτρόδια των ηλεκτρολυτών. 

 Ηλεκτρόδιο μέτρησης pH
Το ηλεκτρόδιο μέτρησης pH είναι ηλε-

κτρόδιο υάλου. Φέρει ειδικά επεξεργασμέ-
νη μεμβράνη υάλου (πάχους 1-10μm), της 
οποίας η μία πλευρά - προς το εσωτερικό 
του ηλεκτροδίου - έρχεται σε επαφή με διά-
λυμα γνωστού pH και η άλλη - η εξωτε-
ρική - πλευρά βρίσκεται σε επαφή με διά-
λυμα αγνώστου pH. Τα ιόντα Να+ του λε-
πτού επιφανειακού στρώματος της υάλου, 
ανταλλάσσονται ποσοτικά με κατιόντα Η+ 
του διαλύματος, με το οποίο αυτή βρίσκε-
ται σε επαφή. Αυτό συμβαίνει και από τις 
δύο πλευρές της μεμβράνης. Η ανταλλα-
γή αυτή δημιουργεί μία διαφορά δυναμι-
κού μεταξύ υάλου και εσωτερικού διαλύ-
ματος και μία μεταξύ υάλου και εξωτερι-
κού διαλύματος. Κάθε μία από τις δύο αυ-
τές τιμές είναι ανάλογη προς τησυγκέντρω-

ση των ιόντων υδρογόνου που περιέχονται 
στο αντίστοιχο διάλυμα. Είναι αυτονόητο ότι 
διαφορετικές συγκεντρώσεις ιόντος υδρο-
γόνου θα σημαίνουν και διαφορετικές τι-
μές διαφοράς δυναμικού. Το αλγεβρικό ά-
θροισμα αυτών των τιμών δίνει τη διαφο-
ρά μεταξύ των δύο διαλυμάτων που ευρί-
σκονται εκατέρωθεν της μεμβράνης. Αυτή 
η διαφορά δυναμικού (δυναμικό μεμβρά-
νης), είναι ανάλογη προς τη διαφορά των 
pH των δύο διαλυμάτων:
Εμ = 2.303.R.T.(pHεσωτ. –pHεξωτ.) / F

Εφ’όσον το pHεσωτ. του εσωτερικού δια-
λύματος είναι γνωστό, με μέτρηση του δυνα-
μικού Εμ, προσδιορίζεται το άγνωστο pHε-
ξωτ. του εξωτερικού διαλύματος

Η διαφορά δυναμικού Εμ μετράται δια 
εμβαπτίσεως δύο μή πολωσίμων ηλεκτρο-
δίων στα δύο διαλύματα - ηλεκτρόδιο κα-
λομέλανος στο εξωτερικό διάλυμα και η-
λεκτρόδιο Ag/AgCl στο εσωτερικό διάλυ-
μα - και συνδέσεως τους με όργανο μετρή-
σεως δυναμικού.

Το ηλεκτρόδιο υάλου παρέχει σταθερό-
τητα, αξιοπιστία και επαναληψιμότητα στις 
μετρήσεις pH υπό σταθερή θερμοκρασία. 
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι το 
γεγονός ότι το δυναμικό του τελικά εξαρ-
τάται μόνο από το pH του αγνώστου δείγ-
ματος.

Ηλεκτρόδιο μέτρησης της μερικής 
πίεσης CO2 (PCO2)

Το ηλεκτρόδιο μέτρησης PCO2 διαθέτει 
δύο μεμβράνες, μία από Teflon (περατή μό-
νο από αφόρτιστα μόρια και συγκεκριμένα 
CO2) που έρχονται σε επαφή με το δείγμα 
και μία μεμβράνη υάλου. Μεταξύ τους υ-
πάρχει ηλεκτρολυτικό διάλυμα διττανθρα-
κικών (NaCl/NaHCO3). Το αέριο CO2 διαχέ-
εται μέσω της μεμβράνης Telfon μέσα στο 
ηλεκτρολυτικό διάλυμα και ενυδατώνεται 
δίνοντας κατιόντα υδρογόνου Η+:

CO2 + H2O <---> H2CO3 <---> H+ + 
HCO3

-

Όσο περισσότερο αέριο CO2 υπάρχει στο 
άγνωστο διάλυμα, τόσο περισσότερο δια-
λύεται στον ηλεκτρολύτη και επομένως τό-
σο αυξάνει η συγκέντρωση των ιόντων Η+. 
Η μεταβολή του pH του εσωτερικού ηλε-
κτρολυτικού διαλύματος (η οποία εξαρτά-
ται άμεσα από το ποσοστό του CO2 που 
διαχέεται μέσω της μεμβράνης Telfon), με-
τράται με τη βοήθεια της μεμβράνης υά-
λου με τον τρόπο που αναφέρθηκε προη-
γουμένως. Εν συνεχεία, με τη χρήση μιας 
γραμμικής καμπύλης βαθμονόμησης που 
συσχετίζει τον log PCO2 με το pH, αυτή η 
τιμή της μεταβολής του pH αντιστοιχίζεται 
προς την τιμή της μερικής πίεσης του CO2 
(PCO2) που υπάρχει στο άγνωστο δείγμα.

Ηλεκτρόδιο μέτρησης της μερικής 
πίεσης O2 (PO2)

Η μέθοδος μέτρησης της μερικής πίεσης 
του οξυγόνου βασίζεται στην αρχή της πο-
λαρογραφίας.

Το ηλεκτρόδιο διαθέτει μεμβράνη πολυ-
προπυλενίου της οποίας η μεν εξωτερική 
πλευρά βρίσκεται σε επαφή με το δείγμα, 
η δε εσωτερική πλευρά με ηλεκτρολυτικό 
ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (Na2HPO4, 
KH2PO4, KCl). Μέσα στο διάλυμα αυτό έ-
χουν τοποθετηθεί: Ηλεκτρόδιο λευκοχρύ-
σου (Pt) ως κάθοδος και ηλεκτρόδιο Ag/
AgCl ως άνοδος. Εφαρμόζεται συγκεκριμέ-
νη τάση πόλωσης (περίπου 630 mV) μετα-
ξύ των δύο ηλεκτροδίων και λόγω αυτής, 
το οξυγόνο, διαχεόμενο μέσω της μεμβρά-
νης, θα αναχθεί στο ηλεκτρόδιο Pt, οπότε 
παράγεται ρεύμα:

O2 + 2H+ + 4e ---> H2O2 + 2e ---> 
2OH-

Αν δεν υπάρχουν μόρια Ο2 στο δείγμα 
δε γίνεται αναγωγή, επομένως δεν υπάρχει 
ροή ηλεκτρονίων και άρα δίνεται PO2=0. 
Αν υπάρχουν μόρια Ο2, τότε έχουμε ροή 
ηλεκτρονίων (ρεύμα, Ι), η οποία μετράται 
από το ηλεκτρόδιο και είναι ανάλογη προς 
τη μερική πίεση του οξυγόνου (ΡΟ2):

Ι = S. PO2. Iο
όπου, Ιο είναι η ένταση του ρεύματος ό-

ταν ΡΟ2=0 και S είναι συντελεστής ευαι-
σθησίας.

Η ευαισθησία του ηλεκτροδίου εξαρτά-
ται από την επιφάνεια επαφής της καθόδου 
Pt και το ρυθμό με τον οποίο το Ο2 μπο-
ρεί να διαχυθεί στην κάθοδο.

Το εύρος των μετρήσεων στο οποίο η ευ-
αισθησία των ηλεκτροδίων pH, PCO2, PO2, 
παραμένει σταθερή - στους πιο σύγχρονους 
αυτόματους αναλυτές είναι:
Για το pH: 6.30 έως 8.00
Για την PCO2: 5 έως 200 mmHg
Για την PO2: 0.0 έως 800 mm Hg.

Προϋποθέσεις για σωστή μέτρη-
ση 

Είναι γνωστό ότι κάθε μέτρηση αερίων 
αίματος πρέπει να πληρεί τρεις βασικές 
προϋποθέσεις:

 Να είναι ταχεία• 
 Να είναι αξιόπιστη• 
  Η εκτέλεσή της να γίνεται με ευκο-• 
λία.

  Οι αυτόματοι αναλυτές έχουν φθάσει 
σήμερα σε υψηλό βαθμό τελειότητας ως 
προς την ταχύτητα και την ευκολία εκτέλε-
σης των μετρήσεων.

  Όσον αφορά στην αξιοπιστία, γίνεται 
συνεχώς προσπάθεια βελτίωσης των κρι-
τηρίων που την καθορίζουν. Αυτά τα κρι-
τήρια είναι :
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α. Η εξειδίκευση
β. Η ακρίβεια
γ. Η επαναληψιμότητα
δ. Η ευαισθησία
Με τον όρο εξειδίκευση εννοούμε ότι η 

μέθοδος μέτρησης που εφαρμόζεται πρέ-
πει να προσδιορίζει αποκλειστικά και μό-
νο την ουσία που είναι επιθυμητό να με-
τρηθεί.

Με τον όρο ακρίβεια περιγράφουμε την 
απόκλιση του αποτελέσματος ενός προσδι-
ορισμού από την πραγματική τιμή της ου-
σίας που υπάρχει στο δείγμα. Όσο πιο μι-
κρή είναι η απόκλιση, τόσο πιο μεγάλη εί-
ναι η ακρίβεια.

Η επαναληψιμότητα δίνει το μέτρο της 
διασποράς των τιμών που παίρνουμε όταν 
προσδιορίζουμε μια ουσία με μία συγκε-
κριμένη μέθοδο. Η μέθοδος πρέπει να εί-
ναι επαναλήψιμη σε διαφορετικά εργαστή-
ρια, με αντιδραστήρια διαφορετικής προέ-
λευσης όταν εκτελείται από διαφορετικούς 
αναλυτές και σε διαφορετικές μέρες.

Ο όρος ευαισθησία αναφέρεται στη μι-
κρότερη συγκέντρωση ουσίας που μπορεί 
η μέθοδος να αντιδιαστείλει από το μηδέν 
(διακριτική ικανότητα).

Από αυτές τις παραμέτρους οι βασικό-
τερες που καθορίζουν την αξιοπιστία της 
μεθόδου είναι η ακρίβεια και η επαναλη-
ψιμότητα.

Η αξιοπιστία των μετρήσεων εξαρτάται 
από τις προδιαγραφές κάθε συσκευής και 
από τον τρόπο λειτουργίας του χρήστη, δη-
λαδή τον ανθρώπινο παράγοντα.

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των συ-
σκευών, γίνεται προσπάθεια από τους κα-
τασκευαστές μείωσης των τυχαίων και συ-
στηματικών σφαλμάτων. Τα τυχαία σφάλ-
ματα δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν. 
Μπορεί να οφείλονται π.χ. σε απρόβλεπτες 
αυξομειώσεις της θερμοκρασίας ή της τά-

σης του ρεύματος, σε μικρές διαφορές στα 
μήκη κύματος των φωτομέτρων κ.λπ. και 
η αντιμετώπιση τους είναι δυνατή με στατι-
στικές μεθόδους. 

Τα συστηματικά σφάλματα αποδίδονται 
σε συγκεκριμένες αιτίες, δηλαδή στα όρ-
γανα και τα υλικά ανάλυσης, π.χ. μειωμέ-
νη ευαισθησία ηλεκτροδίου και απαλείφο-
νται με εξελιγμένες τεχνικές.

Ως προς τον ανθρώπινο παράγοντα, γίνε-
ται προσπάθεια μείωσης των λαθών. Λάθη 
είναι ανωμαλίες που οφείλονται σε συγκε-
κριμένα αίτια και που μπορούν να διορθω-
θούν όταν ανακαλυφθεί και εξαλειφθεί η 
πηγή τους. Τα λάθη αφορούν στην ανάλυση 
αυτή καθ’ εαυτή, στη γραμματειακή κάλυ-
ψη και στη δειγματοληψία. Αντιμετωπίζονται 
με τη σωστή εκπαίδευση και την επιλογή 
καλών συνθηκών εργασίας.

Λάθη ανάλυσης
Μία ανάλυση δίνει λανθασμένα αποτε-

λέσματα όταν:
α. Γίνεται κακός χειρισμός του μηχανή-

ματος
β. Η συντήρηση της συσκεής (βαθμονό-

μηση, καθαρισμός, ανανέωση φθαρμένων 
τμημάτων) είναι ελλειπής

γ. Χρησιμοποιούνται κακής ποιότητας ή 
ακατάλληλα υλικά

δ. Υπάρχουν ουσίες στο δείγμα που επη-
ρεάζουν την τελική μέτρηση (π.χ. μεγάλη 
συγκέντρωση λιπιδίων επηρεάζει την μέ-
τρηση pH και Hb, ύπαρξη Halothane σε 
δείγμα αίματος ασθενών που έχουν πάρει 
αναισθησία επηρεάζει τη μέτρηση της με-
ρικής πίεσης του Ο2).

Λάθη γραμματειακής κάλυψης
Εννοούμε εδώ τη λανθασμένη ή ελλει-

πή αναγραφή των στοιχείων του δείγματος 
(Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και ενδεχο-
μένως ώρα δειγματοληψίας, είδος δείγμα-
τος, συνθήκες δειγματοληψίας κλπ).

Λάθη δειγματοληψίας
“Η καλή ανάλυση ξεκινά από την καλή 

δειγματοληψία”
Είναι γνωστό ότι για τη μέτρηση αερίων 

αίματος το δείγμα θα πρέπει να είναι αρ-
τηριακό αίμα χωρίς πρόσμιξη φλεβικού. 
Καμμιά φορά χρειάζεται φλεβικό αίμα είτε 
για να διαπιστωθεί ότι κάποιο δείγμα ήταν 
ή δεν ήταν αμιγές αρτηριακό, είτε γιατί χρει-
άζεται η πληροφόρηση της αρτηριοφλεβώ-
δους διαφοράς. Συμβαίνει κάποιες αρτηρι-
ακές δειγματοληψίες να είναι πολύ δύσκο-
λες και να χρειαστούν 4 και 5 προσπάθει-
ες πριν ληφθεί αρτηριακό αίμα. 

 Η λήψη πρέπει να είναι αναερόβια. Αν 
παραμείνουν στο δείγμα φυσσαλίδες α-

έρος, ανάλογα με το μέγεθός τους θα ε-
πηρεάσουν τα αποτελέσματα κυρίως των 
PCO2 και pH. Ουσιαστική είναι και η επι-
λογή σωστής σύριγγας: οι λεπτές σύριγγες 
είναι ακατάλληλες επειδή αφ’ ενός μεν δεν 
μπορεί να γίνει με αυτές σωστή ανάδευση 
του δείγματος, αφ’ ετέρου δε, έχει παρα-
τηρηθεί ότι όγκος δείγματος αίματος μικρό-
τερος του ενός ml (<1ml ), ακόμα και σε 
σωστή σύριγγα, δίνει αμφίβολα αποτελέ-
σματα, για διάφορους λόγους (π.χ. ο λό-
γος ηπαρίνης-αίματος αυξάνει, η ανάδευ-
ση του δείγματος πάλι δεν είναι αποτελε-
σματική, κ.λπ.).  Αμέσως μετά τη δειγματο-
ληψία και την ταχύτατη απομάκρυνση των 
φυσσαλίδων, η σύριγγα πωματίζεται και το 
δείγμα αναδεύεται με περιστροφικές κινή-
σεις (σαν “οχτάρια” στον αέρα, ποτέ γρή-
γορες περιστροφικές κινήσεις ανάμεσα στις 
παλάμες), ώστε να μην δημιουργηθούν μι-
κροπήγματα. Αυτά είναι επικίνδυνα γιατί δε 
φαίνονται (όπως φαίνεται ένα μεγάλο πήγ-
μα που δημιουργήθηκε π.χ. από έλλειψη 
ηπαρίνης), περνάνε από τον αυλό (beck) 
της σύριγγας και ή φράσσουν τις τριχοειδι-
κές σωληνώσεις ή -το χειρότερο- κολλάνε 
πάνω στις μεμβράνες, αλλάζουν την ευαι-
σθησία τους και ο αναλυτής δίνει λανθα-
σμένα αποτελέσματα.

Μηχανική ταλαιπωρία του δείγματος ο-
δηγεί σε αιμόλυση (με συνέπεια την μετα-
βολή του pH προς την όξινη περιοχή, α-
φού το ενδοκυττάριο pH είναι μικρότερο) 
και σε ανομοιόμορφη κατανομή των ερυ-
θροκυττάρων στο δείγμα. Σε ανομοιόμορ-
φη κατανομή ερυθροκυττάρων οδηγεί επί-
σης και η έλλειψη καλής ανάδευσης πριν 
την εισαγωγή του δείγματος στον αναλυτή. 
Και στις δύο περιπτώσεις αποτέλεσμα είναι 
η λανθασμένη μέτρηση αιμοσφαιρίνης, η 
οποία χρειάζεται, όπως είναι γνωστό, στον 
υπολογιστή της συσκευής, για τον καθορι-
σμό του ολικού οξυγόνου και της περίσ-
σειας βάσεων.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο χρόνος μετα-
ξύ δειγματοληψίας και μέτρησης δε θα πρέ-
πει να ξεπερνά τα 15 min αλλιώς το δείγ-
μα πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρα-
σία 2-4οC με όριο αναμονής τις 3,5 - 4 ώ-
ρες. Όσο μένει στη θερμοκρασία δωματί-
ου δημιουργείται γαλακτικό οξύ και CO2 
από τον μεταβολισμό που συνεχίζεται δα-
πανώντας το υπάρχον O2, άρα αλλοιού-
νται pH, PCO2 και PO2 και μόνο εξ αυτού 
του γεγονότος. Επί πλέον προάγεται η, έ-
στω και ελαχίστη, διάχυση από το μεσοδιά-
στημα του τοιχώματος της σύριγγος και του 
εμβόλου της, του CO2, αλλά και του οξυ-
γόνου αν ο ασθενής βρίσκεται σε οξυγο-
νοθεραπεία- η αλγεβρική τιμή του λάθους 
είναι απρόβλεπτη.

Εικόνα 5. Ηλεκτρόδιο J.W. Severinghaus.



4949

 Συμπέρασμα
Ύστερα από όλα όσα αναφέραμε μπο-

ρούμε εύκολα να καταλήξουμε στο συμπέ-
ρασμα ότι πίσω από την «εύκολη εισαγω-
γή μιας σταγόνας αίματος» στον αναλυτή, 
υπάρχει μια ολόκληρη σειρά διεργασιών 
που σκοπό έχει τη σωστή μέτρηση.

 Ο κατ΄ επάγγελμα εργαστηριακός, αλλά 
και όποιος περιστασιακά ασχολείται με το 
Κλινικό Εργαστήριο, γνωρίζει ότι κάθε δείγ-
μα αίματος είναι πολύτιμο υλικό, και ότι 
από την καλή χρήση του εξαρτάται πολ-
λές φορές η απόφαση του γιατρού. Πίσω 
από κάθε δείγμα αίματος βρίσκεται ένας 
άρρωστος και ένα ανθρώπινο περιβάλλον 
που αγωνιά. Το δείγμα αξίζει όλον το σε-
βασμό του χρήστη. 
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