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1.  Σε κάθε διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας η πρώτη προσπάθεια διόρ-
θωσης γίνεται από :

α. Τους νεφρούς 
β. Τα ρυθμιστικά διαλύματα
γ. Το αναπνευστικό σύστημα
δ. α+γ
 

2.  Όλα τα παρακάτω είναι αίτια αλκάλωσης (αναπνευστικής ή μεταβολικής) 
εκτός από ένα:

α. Υποκαλιαιμία 
β. Μηχανικός αερισμός 
γ. Διάρροιες
δ. Έμετοι

3. Ποιό από τα παρακάτω δε θεωρείται αίτιο αναπνευστικής αλκάλωσης;

α. Λήψη σαλικυλικών
β. Πνευμονικό οίδημα
γ. Μεθυπερκαπνική αλκάλωση
δ. Κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

4. Ποιά είναι η άμεση αντίδραση αντιρρόπησης επί μεταβολικής οξέωσης:

α. Η κινητοποίηση ασβεστίου από τα οστά
β. Η αποβολή CO2 με υπεραερισμό
γ. Η κατακράτηση διττανθρακικών από τα νεφρά
δ. Η παραγωγή αμμωνίου (NH4-)

5.  Σε ποιά από τις παρακάτω καταστάσεις υπάρχει αντιρροπιστικός  υπεραερι-
σμός;

α. Νεφρική ανεπάρκεια
β. Υπερώσμωση από διαβήτη
γ. Παχυσαρκία
δ. Υστερική κρίση

6. Σε ποιά περίπτωση η PaO2 ξεπερνά τα 600mmHg;

α. Κατά τη διάρκεια εισπνοής υπερβαρικού οξυγόνου
β. Σε εισπνοή οξυγόνου με μάσκα επανεισπνοής 
γ. Κατά τη μηχανική αναπνοή με FiO2>80%
δ. Σε όλα τα παραπάνω

7.  Που οφείλεται η παράδοξη συνύπαρξη υψηλού PaO2>=100mmHg 
 και χαμηλής SaO2% (<60%);

α. Σε διαταραχές της διάχυσης 
β. Σε διαβίωση σε μεγάλο ύψος 
γ. Σε κυκλοφορική καταπληξία 
δ. Σε παρουσία παθολογικής αιμοσφαιρίνης 

8. Ο ορός “οξυαιμία” σημαίνει ότι η τιμή του pH στο αρτηριακό αίμα είναι:

α. < 7.40

Αέρια αρτηριακού αίματος
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β. < 7.30
γ. < 7.20
δ. 7.20-7.35

9.  Σε μη υποξυγοναιμικούς ασθενείς, η αύξηση της FiΟ2 (συγκέντρωση εισπνεό-
μενου οξυγόνου) κατά 10% προκαλεί αύξηση της PaO2 τουλάχιστον κατά:

α. 10 mmHg
β. 50 mmHg
γ. 100 mmHg
δ. 150 mmHg

10. O όρος “αλκαλιαιμία” σημαίνει ότι η τιμή του pΗ στο αρτηριακό αίμα είναι:

α. < 7.40
β. >7.50
γ. > 7.60
δ. 7.45-7.55

11.  Στην οξεία αναπνευστική οξέωση, κατά πόσο αυξάνεται η συγκέντρωση των 
HCO-

3 για κάθε 10mmHg αύξησης της PaCO2 ;

α. 1 mEq/L
β. 2 mEq/L
γ. 3 mEq/L
δ. 5 mEq/L 

12.  Στη χρόνια αναπνευστική οξέωση, κατά πόσο αυξάνεται η συγκέντρωση των 
HCO-

3 για κάθε 10mmHg αύξησης της PaCO2  ;

α. 1-2 mEq/L
β. 2-2,5 mEq/L
γ. 2,5-3,5 mEq/L
δ. 5 mEq/L 

13. Στην οξεία αναπνευστική αλκάλωση, κατά πόσο μειώνεται η συγκέντρωση 
των HCO-

3 για κάθε 10mmHg μείωσης της PaCO2 ;

α. 1 mEq/L
β. 2 mEq/L
γ. 3 mEq/L
δ. 5 mEq/L 

14.  Στη χρόνια αναπνευστική αλκάλωση, κατά πόσο μειώνεται η συγκέντρωση 
των HCO-

3 για κάθε 10mmHg μείωσης της PaCO2 ;

α. 1 mEq/L
β. 2 mEq/L
γ. 3 mEq/L
δ. 5 mEq/L 

15.  Στην μεταβολική αλκάλωση όταν η συγκέντρωση των HCO-
3 αυξάνεται κατά 

10 mEq/L πόσο αυξάνεται η PaCO2 ;

α. 3 mmHg
β. 6 mmHg
γ. 9 mmHg
δ. 12 mmH
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