
Provokatsioontest (histamiiniga, metakoliiniga etc) 
 
• Testiga mõõdetakse hingamisteede mittespetsiifilist hüperreaktiivsust – bronhide kalduvust 

aheneda 
• Mõõdetakse FEV1 langust teatud histamiini doosi sissehingamise järel 
• Spetsiaalne doseeritud aerosooli generaator 
• Algannus 0,025 mg, edasi suurendatakse annust eelnevaga võrreldes 4× enne iga järgnevat 

mõõtmist 
• Mõõdetakse kumulatiivset doosi (maksimaalne 2,125 mg) 
• Arvutatakse, missugune kumulatiivne doos põhjustas FEV1 languse 15% võrra  - PD15(FEV1) 

<1,6 mg 
• Metakoliiniga - missugune kumulatiivne doos põhjustas FEV1 languse 20% võrra  - PD20(FEV1) 

<2,6 mg 
 
Tingimused: 
• FEV1 enne ≥70% 
• β-blokaatorid katkestada 
• β-agonistid, antihistamiinikumid – valenegatiivne tulemus 
• kuni 6 nädalat viirusinfektsioonist – valepositiivne tulemus 
 
Testi kasutusala ja interpreteerimine 
• Seos põletiku aktiivsusega hingamisteedes 
• Kerge astma diagnostikas, kui spirograafial ja PEF-meetrial ei ole näha pöörduvat obstruktsiooni 
• Täiendus PEF-jälgimisele 
• COPD korral oluliselt väiksem hüperreaktiviteet 
 
Kopsude difusioonivõime uuring (difusioonikapatsiteedi määramine “transfer-testiga”) 
 
Mõõdetakse gaasi difusiooni alveolaarõhust kopsuvereringesse 
 
Tulemus: 
• ajaühikus kapillaaridesse difundeerunud märkaine (CO, He) hulga ja märkaine osarõhu suhe 

alveolaarruumis - DLCO (mmol/min×kPa) 
• difusioonikoefitsient KCO = DLCO ja alveolaarruumi mahuühiku kohta (DLCO/Va) (mmol/min×kPa×L) 
 
• Üksikhingamispeetusmeetod 
• Normväärtused vastavalt soole, eale ja pikkusele, norm≥75% 
 
• Meetodi kasutamine ja tõlgendamine 
• Difuussete või ulatuslike alveoolide seinu või alveolaarset vereringet kahjustavate protsesside 

diagnostikas (fibroseerivad alveoliidid, allergilised alveoliidid, asbestoos, teised pneumokonioosid, 
ravimreaktsioonid, emfüseem – üldiselt restriktiivsed haigused 

• Obstruktiivsete haiguste puhul (v.a. emfüseem) ei ole muutunud 
• Kopsu interstiitsiumi koldelise kahjustuse korral: 

o DLCO langenud 
o KCO normis või suurenenud 

 
Koormustest (“jooksutest”) 
 
• Jooks tugevas tempos 6-10 min 
• soovitavalt väljas, jaheda ilmaga 
• PEF või FEV1 enne ja 5-10 min pärast 
• PEF või FEV1 langus ≥15% viitab astmale 
• ei tohi tarvitada bronhodilataatoreid 
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Veregaaside analüüs (Astrup) 
• Erisüstlad (lüofiliseeritud hepariin, klappkolb) 
• Perifeerse arteri punktsioon 0,7 mm nõelaga   

o PaO2 (100 mmHg) 
o SaO2 (Hemoglobiini küllastus hapnikuga %) 
o PaCO2 (40 mmHg) 
o pH (7,35-7,45) 
o BE (±5 mM) 

Hüpoksia 
• ventilatsiooni-perfusiooni tasakaalu häired 
• ventilatsiooni puudulikkus – hüpoventilatsioon 
 
Test näitab: 
• hüpokseemia astet 
• kas hüpokseemia tuleneb ventilatsiooni-perfusiooni tasakaalu häirest või hüpoventilatsioonist 
• kuivõrd on respiratoorne atsidoos kompenseeritud 
 
Oksümeetria (pulssoksümeetria) 
SaO2 mitteinvasiivne määramine küünevallilt, kõrvalestalt mitmesugustes haigusseisundites või 
testide ajal 
 
Kliiniline koormustest ja spiroergomeetria 
 
Kas ja mil määral on füüsilise sooritusvõime langus seotud kopsude või vereringega 
• Rangelt mõõdetav kehaline koormus 
• Veregaaside analüüsid 
• Oksümeetria 
• PEF jt. ventilatsioonivõime parameetrite mõõtmised 
 
• NO kontsentratsiooni mõõtmine väljahingatavas õhus 
• põletikulise protsessi marker 
• Kopsude pletüsmograafia – kõri ja hingetoru ahendavate protsesside diagnostikas (Gaw – 

hingamisteede spetsiifiline juhtivus e. conductance) 
• “Radiospiromeetria” – isotooptehnika abil mõõdetakse kopsude mahtude, ventilatsiooni ja 

perfusiooni piirkondlikku jagunemist (FEV1 pärast ravi meestel 1, naistel 0,8 l) 
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