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“Koormustestid” kopsuhaigustega patsientidel
2 olukorda: 
1. Koormusprovokatsioon• Koormusest indutseeritud bronhokonstriktsiooni (EIB) 

olemasolu kindlakstegemiseks• (Koormus)astma esmase diagnostika eesmärgil• Astma kahtluse korral isikutel, kellel tekib düspnoe
füüsilise koormuse ajal või järel• Diagnoosi ei saa neil juhtudel kinnitada metakoliintestiga, 

negatiivne metakoliintesti aga ei välista EIB • EIB raviks või preventsiooniks kasutatava 
medikatsiooni efekti hindamiseks• Astma ravi efektiivsuse hindamiseks

2. Koormustaluvuse mõõtmine
Mõlemad on kliinilises praktikas laialdaselt kasutusel
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Koormusest indutseeritud bronhokonstriktsioon ja 
koormusastma

•Valdaval osal astmahaigetest on füüsiline koormus sümptomeid 
provotseerivaks teguriks, väiksemal osal ainsaks teguriks 
(diagnostikaks koormusprovokatsioon, näit. 8-min. jooksuprotokoll, 
Anderson, 2002)•Tüüpiliselt algavad bronhokonstriktsioonist tulenevad 
astmasümptomid (vilistav hingamine, hingamisraskus, köha jt.) 5-10 
min. pärast koormust (harva koormuse soorituse ajal)
•Jooksmine on tegevuste seas potentseim vallandaja•Sümptomid mööduvad tavaliselt 30-45 minutiga•Põhjused ja mehhanismid (2): •Vee aurumine hingamisteedest suurenenud 

ventilatsioonimahtude juures  mediaatorite ja ärritite 
lokaalselt kõrgenenud kontsentratsioon•Hingamisteede limaskesta jahtumine suurenenud 
ventilatsioonimahtude juures  vasokonstriktsioon, millel 
järel reperfusiooniturse•Kiire reageerimine β2-agonistidele või preventsioon β2-agonistide

manustamisega enne koormust
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Koormustaluvuse määramise tähtsus 
krooniliste kopsuhaigustega patsientidel

• KOK jt. krooniliste kopsuhaiguste korral  füüsilise 
sooritusvõime (resp. koormustaluvuse) langus• Sümptomid (hingeldus, koormustaluvuse langus, 
langenud elukvaliteet) ei korreleeru kopsufunktsiooni 
(FEV1) langusega (Wassermann et al., 1989)• Koormustaluvust ei saa hinnata rahuolekus mõõdetud 
spiromeetriliste parameetritega (Gosselink et al., 2004)• Koormustaluvuse langus on mõõdetav• Koormustaluvuse muutus on tähtis väljundparameeter 
krooniliste kopsuhaiguste kõikide raviviiside 
hindamisel• Sageli kirurgilise ravi teostatavuse hindamiseks• Koormustaluvus on suhteliselt täpne suremuse 
prediktor• Koormustaluvuse testid on kliinilises praktikas 
laialdaselt kasutusel
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Koormustaluvuse testimise eesmärgid

• Selgitada, kas patsiendil on tegemist koormustaluvuse 
langusega

• Selgitada koormustaluvuse languse põhjusi (peamiselt 
seotud kardiorespiratoorse seisundiga)

• Selgitada, millised võimalikud riskid seostuvad 
koormuse rakendamisega antud patsiendile

• Spetsiifiliste seisundite (koormusastma) diagnoosimine
• Töövõime hindamine
• Riski hindamine (seoses invasiivsete meditsiiniliste 

menetlustega, sealhulgas kirurgiliste operatsioonidega 
kopsudel, rindkerel, vähem kõhuõõnes)
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Nõuded koormustaluvuse testidele

Testid peavad:

• Olema hea korratavusega
• Mitte mõjutama “mõõdetavat suurust” (mitte 

kurnama patsienti ega iseenesest 
põhjustama tervisliku seisundi halvenemist 
või elukvaliteedi langust testile järgneval 
perioodil ja pikemas perspektiivis)
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Koormustaluvuse testide jaotus 
koormuse muutumise/mittemuutumise järgi

• Pidevalt (vastavalt protokollile) suureneva 
koormusega testid (“Incremental exercise
tests”)

• Muutumatu koormusega testid (“Field
tests”)
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Tõusva koormusega testid
• Koormustaluvuse testimise “kuldstandard”. • Esmavalikuks koormustaluvuse languse 

ulatuse ja põhjuste hindamisel, 
treeningprogrammides osalemisega seotud 
riskide hindamisel ja koormustreeningu õige 
doseerimise küsimuse lahendamisel• Annavad infot, mida ei saa rahuolekus 
mõõdetud kopsude ventilatsioonifunktsiooni, 
südamefunktsiooni ja veregaaside näitajate 
või teiste koormustestide interpreteerimisel• Näitavad koormustaluvuse “ülemist piiri”
(tippväärtust), ei iseloomusta nii hästi 
toimetuleku potentsiaali laiemas, 
igapäevasemas mõttes
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Tõusva koormusega testide läbiviimine

• Koormust tõstetakse regulaarsete intervallide järgi:•Põhimõtteliselt kuni maksimaalse talumiseni 
või 85%-ni südame löögisageduse eeldatavast 
ealisest maksimumist (fcmax = 220-vanus 
aastates ±10)• Taluvuse tippväärtust ei rakendata KOK haigetel!• Rakendatav tervetel isikutel ja neil, kellel FEV1 >50% 

eeldatavast (Dekhuijzen et al., 1991)• fc, hingamissageduse, vererõhu, pulssoksümeetria
registreerimine regulaarsete intervallide järel• Koormuse tippväärtus saavutatakse ideaalis 8-12 
minutiga• On enam suutlikkuse ülempiiri mõõtvad testid
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Parameetrid, mida hinnatakse tõusva 
koormusega testide puhul

• 12-lülituseline EKG• Vererõhk• Hapnikutarbimine ajas (VO2)• CO2 eritumine ajas (VCO2)• Ventilatsioon (VT)• Hemoglobiini küllastatus hapnikuga (SpO2)• Sümptomite skoor

•
•

A. Altraja ©2011

Väljahingatavate gaaside koostise järgi saab 
hinnata:

• Minutiventilatsiooni (VE)
• Hapnikutarbimist ajaühikus (VO2)• CO2 produktsiooni ajaühikus (VCO2)• Anaeroobset läve (AT) (koormus, mille juures aeroobne 

ainevahetus asendub enam anaeroobsega)
• Surnud ruumi (VD)

Koormustestide indikatiivne väljundparameeter, mis 
iseloomustab ravi efekti – hapnikutarbimine (VO2) 
maksimaalse koormustaluvuse juures, mis on 
standardiseeritud kg kehakaalu kohta

•

•

•

•
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Tõusva koormusega testide läbiviimise vahendid
• Mehhaanilised seadmed: •Jooksurada (“treadmill”) - lastel•Veloergomeeter – hea koormuse kontroll, 

koormuse sõltumatus kehakaalust, parem 
andurite, juhtmete jm. ühenduste aspektist• Käimistest (10 meetri süstikkäimise test)

• Probleem – jalatsite, jala pikkuse, jooksuraja käsipuu 
jne. mõju tulemusele (VO2) raske hinnata

• Tõusva koormusega testide korral tõuseb 1 W 
koormuse tõusu juures VO2max 10 mL võrra, suurem 
tõus ilmneb ebaefektiivse mehhaanilise töö korral

Koormus on füsioloogiliselt maksimaalne, kui 
hapnikutranspordi mistahes lüli on jõudnud oma 
piirväärtuseni

•

•
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10 meetri süstikkäimise test (Singh et al., 1992)
•2 km käimistesti modifikatsioon
•Kergesti organiseeritav, patsiendist sõltumatult 
dikteeritava tempoga test krooniliste kopsuhaigustega 
patsientide füüsilise sooritusvõime testimiseks
•Patsient kõnnib koridoris edasi-tagasi 10 m sirglõiku 
pidi astmeliselt suureneva kiirusega (praktikas 
dikteeritud kassetilindilt tulevate helisignaalidega)
•Pöördekohad on tähistatud 10 m sirge teelõigu otstest 
0,5 m kaugusele jäävate tähistega

•Tuntakse ka süstik-jooksutesti

9,5 m
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10 meetri süstikkäimise testi läbiviimine

• Patsient peab jõudma 10 m tasase lõigu ühest otsast 
teise kahe helisignaali vahelise ajaga• Algne kiirus 0,5 m/s, seda tõstetakse minutilise 
intervalliga lühendades helisignaalide vahelist aega• Test lõpetatakse patsiendi väsimisel või suutmatuse 
ilmnemisel tempot pidada• Testi läbiviimiseks kulub 10-15 min.• Test ei sobi liikumisaparaadist tulenevate puuetega 
patsientidele (tinglikult saab hinnata dünaamikat)
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10 meetri süstikkäimise testi läbiviimine

• 2 märki 9,5 m tasase lõigu otstesse (sisetingimustes)• Töövahendid: •Helitaasesitus salvestatud signaalidega või 
metronoom•Stopper• 1 min. jooksul käiakse 10 m lõike edasi-tagasi (pöördel 

peab vähemalt 1 jalg olema teisel pool märki)• Algne kiirus 0,5 m/s (10 m 20 sekundiga)• Käimise kiirust tõstetakse nii, et igal järgneval minutil 
käib patsient 10 m rohkem • Test lõpetatakse patsiendi väsimisel või suutmatuse 
ilmnemisel tempot pidada – kui juba kahel järjestikusel 
korral jääb signaalist puudu vähemalt 1,5 m
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10 meetri süstikkäimise testi protokoll
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10 meetri süstikkäimise testil jälgitavad parameetrid 

• Algnäidud:•Südame löögisagedus•Hingamissagedus•SpO2•PEF•Jalgade väsimus• Testi lõpul:•Düspnoe tugevus Borg’i skaalal• Taastumisel 1, 3, 5 min.•Südame löögisagedus•Hingamissagedus•SpO2•PEF•Jalgade väsimus
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Borg’i hingelduse skaala
Puudub 0
Väga, väga kerge (vaevu tajutav) 0,5
Väga kerge 1
Kerge 2
Keskmine 3
Küllalt raske 4
Raske 5

-“- 6
Väga raske 7

-“- 8
Väga, väga raske (peaaegu maksimaalne) 9
Maksimaalne (patsient tunnetab elu
sõltumist järgmisest hingetõmbest) 10
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10 meetri süstikkäimistesti tulemused

• Põhitulemuseks on lõplik läbitud vahemaa meetrites 
(läbitud lõikude arv 10)• Läbitud teepikkus korreleerub hästi maksimaalse 
hapnikutarbimisega (VO2max)• Test on väga hea korratavusega (Hernandez et al.,
1997)• Näitab hästi haiguse või seisundi reageerimist ravile 
(rehabilitatsioonile)• Pakutud surrogaatmarkerina kardiopulmonaalse
koormustesti asemel patsientide sobivuse testimiseks 
kopsuvähi radikaalseks raviks (kirurgilise ja 
kemoradioteraapia); kuid ei soovitata üksi kasutada – ei 
diferentsi komplikatsioonidega patsiente (ERS/ESTS
juhised, Brunelli et al. Eur Respir J 2009)

•
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10 meetri süstikkäimistesti tulemused korreleeruvad 
hästi maksimaalse hapnikutarbimisega

• 22 läbitud 10 m lõiku (220 m) vastab VO2max 10 mL/kg/min• >400 m vastab VO2max >15 mL/kg/min

Standardiseeritud koormustest trepil• Patsientidel, kes läbisid <12 m, esines 2 korda enam 
komplikatsioone ja 13 korda kõrgem suremus võrreldes 
nendega, kes läbisid >22 m (suremus <1% )

• Siiski ei soovitata nimetatud surrogaatteste üksinda kasutada 
patsientide sobivuse testimiseks kopsuvähi radikaalseks raviks 

•

A. Altraja ©2011 ERS/ESTS juhised, Brunelli et al. Eur Respir J 2009

•

Koormustaluvusele seab piirid 
hapnikutranspordi füsioloogilise ahela 

“nõrgim lüli”

• Kopsude ventilatsioon • Gaaside difusioon kopsudes• Kopsude perfusioon/vere tsirkulatsioon 
(kardiotsirkulatoorne piiratus)• Vere komponent (hemoglobiini sisaldus, 
erütrotsüütide arv jne)• Ainevahetus lihasrakus• Lihasjõud• Psühholoogilised faktorid - nõrkuse 
(kurnatuse) või hingamisraskuse taju
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Koormustaluvusele piiratuse tüübid vastavalt 
hapnikutranspordi ahela “nõrgimale lülile”

• Ventilatoorne (hingamisteede takistus, rindkere, 
kopsukoe elastsuse vähenemine, alveokapillaarse
difusioonivõime langus, hingamislihaste nõrkus) –
tavaliselt langeb SpO2, PaO2, suureneb 
alveokapillaarne O2 osarõhkude diferents (DA-a,O2)• Kardiotsirkulatoorne (mittevastavus vereringega 
transporditava hapniku ja lihaste hapnikutarbimise 
vahel) – tavaliselt langeb VO2/fc (“hapnikupulss”)• Hematoloogiline (vere komponent)• Perifeerne lihasnõrkus – diagnostikaks lihasjõu 
mõõtmine• Psühholoogilised faktorid – diagnoositakse vaid 
siis, kui eelnevad variandid on välja lülitatud

•
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Muutumatu koormusega testid 
• Statsionaarne veloergomeeter või jooksurada, sageli lihtsalt

tasapinnaline tee• Oluline on ajas läbitud tee pikkus• Kuigi patsient võib valida ja muuta koormust iseseisvalt; 
realiseerub koormus praktikas siiski konstantsena; ka 
puhkepausid on lubatud• Testid viiakse läbi kuni väsimuse saabumiseni – patsient 
peab tundma, et läbitud teepikkus oli maksimaalne, mida ta 
suutis• Patsiendi enda valitud tempo ei osutu segavaks teguriks 
testi interpreteerimisel• Mõõdab eeskätt koormuse talumise ajalist kestust – aja 
pikenemine viitab suurenenud koormuse ajalisele taluvusele• Muutumatu koormusega testid näitavad paremini 
igapäevaelu vajadustega toimetulekut• Testid on tundlikud nn. kriitilise koormustaluvuse läve tõusu 
suhtes• Sageli mõjutab tulemust siiski alajäsemete treenitus
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6 või 12 minuti käimistest (6MWT)

• Lihtne kasutada – üldkasutatavas ruumis (saalis, koridoris)• Tuntuim on 6 minuti käimistest (kõnnitest) (6MWT) (Am J Respir Crit
Care Med 2002; Vol 166: pp 111–117)• Patsient kõnnib enda poolt valitud tempos• Mõõtetulemus – läbitud vahemaa•Normväärtused olemas• 6 minuti käimistest (6MWT) on enim kasutatud koormustest (Steele, 
1996) ka kliinilises praktikas•Kõikide krooniliste kardiorespiratoorsete haiguste 

evaluatsioonis• 6 minuti käimistest on kergem patsiendile, 12 minuti test on enam 
kestvustest• Väga tundlik rehabilitatsiooniprogrammi efektiivsuse näitaja –
käidud vahemaa pikenemine on patsiendile muljetavaldav ja 
julgustav• 6 min. käimistesti on oluline hinnata dünaamikas – eristatakse 
mõistet “minimaalne kliiniliselt relevantne diferents” (MCRD) on 54 
meetrit (Redelmeier et al., 1997)• Tuntakse ka vastavaid jooksuteste (Cooper’i test)
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Juhtnöörid ajaliste käimistestide korratavuse ja 
usaldatavuse tagamiseks (Gosselink et al., 2004)

• Kirjalikud juhised personalile, suulised juhised 
patsiendile• Testiaegsete ergutuste ajakava (iga 30 sekundi 
tagant, saavutamaks maksimaalset tulemust) ja 
ergutusfraaside sisu standardiseeritus• SpO2, fc ja sümptomite skoori mõõtmine 
(hingeldus, kurnatus Borg’i skaalal)• O2 manustamine vastavalt vajadusele testi ajal• Testi kordamine küllaldase puhkuse järel (15-30 
min)
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Borg’i hingelduse skaala

Puudub 0
Väga, väga kerge (vaevu tajutav) 0,5
Väga kerge 1
Kerge 2
Keskmine 3
Küllalt raske 4
Raske 5

-“- 6
Väga raske 7

-“- 8
Väga, väga raske (peaaegu maksimaalne) 9
Maksimaalne 10
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“Kestvus-süstikkäimistest”

• Sarnane test 10 m süstikkäimistestiga, kuid 
konstantsel tempol - 85% 10 m 
süstikkäimistestil saavutatud maksimaalsest 
käimiskiirusest (Revill et al., 1999)• Test lõpetatakse, kui patsient ei suuda enam 
teist 10 m lõiku järjest püsida tempos• On tundlik rehabilitatsiooni raviefekti 
demonstreeriv test
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Kestvustest jooksurajal või veloergomeetril

• Põhinevad vastavatel tõusva koormusega 
testidel – rakendatakse 75% vastava testi 
maksimaalsest koormusest• Väljundparameetrid: koormuse talumise aeg, 
ventilatsioon, fc, sümptomit skoor, VO2, VCO2• Tundlikud testid krooniliste hingamiselundite 
haiguste rehabilitatsiooni efekti 
demonstreerimisel (O’Donnell et al., 1998)• Hea korratavusega (van’t Hul et al., 2003), 
sobivad teadusuuringuteks

• •
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Kestvustestil mõõdetavad parameetrid

• Läbitud vahemaa: (näit. 6 minuti kõnnidistants)
•Olemas normväärtused• Eri haiguste korral tähenduslikud limiidid (näit. PAH) jne.• Südame löögisagedus (fc)• SpO2 testi ajal, taasutmisel• Desaturatsiooni teke (SpO2 langus <90%), 

sügavus, kestus, taastumine 1., 3. ja 5. 
testijärgsel minutil• PaCO2 (vajalik arteri-Astrup’i analüüs)• Hingeldus ja kurnatus Borg’i skaalal
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6 minuti kõnnitesti näidustused
• Patsiendi koormustaluvuse võrdlus enne ja pärast ravi(võtet)•Kopsude transplantatsioon•Kopsu resektsioon•Kopsumahtu vähendav kirurgia (LVRS)• Pulmonaalne rehabilitatsioon•KOK• Pulmonaalhüpertensioon• Südamepuudulikkus• Funktsionaalse staatuse määramine (ühekordselt)•KOK• Tsüstiline fibroos• Südamepuudulikkus• Perifeersete veresoonte haigused• Fibromüalgia• Eakad patsiendid• Haigestumuse ja suremuse prediktor• Südamepuudulikkus•KOK• Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon (PAH)

A. Altraja ©2011 Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 111–117
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Vahendid 6 minuti kõnnitesti läbiviimiseks

• Horisontaalpinnaga saal või koridor• Taimer• Mehhaaniline ringide või läbitud lõikude (tavaliselt 60 
m) lugeja• Kaks kurikat või koonust pöördekohtade märkimiseks• Kergesti liigutatav tool või iste raja ääres• Märkmete tegemise vahend• Hapnikuallikas• Vererõhu mõõtmise vahendid• Pulssoksümeeter• Telefon vm. sidevahend• Automaatne elektrooniline defibrillaator
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Patsientide üldine ettevalmistus koormustestideks

• Mugavad rõivad• Sportlikud jalanõud• Ei tohi olla söönud-joonud enam kui vaid väga 
kerge eine• Kopsuravimite tarvitamine
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Patsiendi ettevalmistamine 6 minuti kõnnitestiks

• Mugav riietus• Kõndimiseks sobilikud jalanõud• Patsient peab saama kasutada oma tavapäraseid 
kõnniabivahendeid (jalutuskepp, rollaator jne.).• Patsient on oma tavapärasel ravil (medikatsioonil) • Lubatav on kerge eine enne varahommikust või varasel 
lõunal läbiviidavat testi• Patsient ei tohi 2 tundi enne testi algust end tugevasti 
füüsiliselt pingutada

• Enne testi patsient istub vähemalt 10 minutit 
(soovitavalt “stardikoha” lähedal)• “Eelsoojendus” ei ole lubatav• Korratavuse paremaks hindamiseks tuleb kordusteste
teha samadel kellaaegadel
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Ajaliste (käimis)testide puudused

• Tulemused korreleeruvad halvasti 
kopsufunktsiooniga (FEV1)• Tulemused on mõjutatavad harjumise 
emotsionaalsete mõjurite (näit. motivatsiooni) 
ja paljude juhuslike tegurite poolt• 6 minuti käimistesti tulemuste oluline 
paranemine (ca 30 m) on samas suurusjärgus 
ergutamisega saadava efektiga
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Koormustestide vastunäidustused 
• Raske obstruktsioon*• Ebastabiilne stenokardia• Pahaloomulised südame rütmihäired• Müokardiinfarkt viimase 3 kuu jooksul• Teadaolev aordi aneurüsm• Kontrollimata arteriaalne hüpertensioon (S>200 või 

D>100 mmHg)
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Tulemuste kõikumise põhjused 6 minuti kõnnitestil
6 minuti kõnnidistantsi lühendavad:• Lühem kasv• Vanem iga• Suurem kehakaal• Naissugu• Kognitiivsed häired• Lühem koridor (rohkem pöördeid)• Kopsuhaigus (KOK, astma, tsüstiline fibroos, interstitsiaalsed 

kopsuhaigused)• Kardiovaskulaarsed haigused (stenokardia, südamelihaseinfarkt, 
südamepuudulikkus, ajuinsult jt.)• Lihaste- ja liigesehaigused (artriidid, hüppeliigese-, põlve- või 
puusavigastused, lihasnõrkus jne.)

6 minuti kõnnidistantsi pikendavad:• Pikem kasv (pikemad jalad)• Meessugu• Kõrge motivatsioon• Varasem 6 minuti kõnnitesti tegemise kogemus• Kroonilise haiguse vastase ravimi võtmine vahetult enne testi• Lisahapniku manustamine koormusest indutseeritud 
hüpokseemiaga patsientidel

A. Altraja ©2011 Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 111–117
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